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andel, w tym społemowski,
spodziewa się większych
obrotów podczas emocji piłkarskich EURO 2012.
Przygotowują się do tego
spółdzielnie warszawskie i pozawarszawskie,
zwłaszcza te gdzie
miasta goszczą drużyny
piłkarskie i rozgrywane
są mecze, m.in. Kraków
(red.).
Przykładowo, z okazji
Mistrzostw
Europy
2012 w piłce nożnej śródmiejska WSS Śródmieście włączyła
do oferty produkty z szatą graficzną

Zgromadzenie Wspólników MAH „Społem”

Ofensywa promocyjna
S

kromny,
ale
elegancki
Zajazd
Staropolski
w
Konstancinie koło Warszawy znowu był miejscem obrad
Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiej Agencji Handlowej
„Społem” Sp. z o.o. 28 maja br.
Po otwarciu Zgromadzenia przez
prezes Zarządu MAH Jadwigę
Wójtowicz-Garwoła,
wybrano
na jego przewodniczącą – Annę
Tylkowską z WSS Śródmieście
i sekretarza – Grażynę Gąstał z
PSS w Grodzisku Maz. Następnie,
zgodnie z porządkiem obrad, prePrzewodniczy A. Tylkowska, obok G. Gąstał zes MAH przedstawiła sprawozdanie roczne za rok 2011 i plan
i J. Wójtowicz-Garwoła.

finansowy na rok 2012. Po złożeniu
sprawozdaniu przez Radę Nadzorczą,
odbyto dyskusję i podjęto uchwały.
W sprawozdaniu prezes Jadwiga
Wójtowicz-Garwoła stwierdziła, że Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem”
sp.z o.o. na dzień 31 grudnia 2011 roku
była własnością 24 wspólników dysponujących łącznie 788 udziałami po 2 500
złotych każdy. Kapitał zakładowy wynosił 1 970 000 zł, a kapitał rezerwowy
wynosił 82 651,71 zł.
W trakcie roku nastąpiły zmiany w
strukturze kapitału Spółki w związku

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012

skiej restauracji „Stylowa” z władzami
powiatu i miasta, zarządami spółdzielni i organizatorami wyjazdu z KRS.
Dla dziennikarzy spoza prasy spółdzielczej, to znaczy m.in. telewizji
publicznej, Polskiego Radia, prasy
centralnej i lokalnej bezpośrednia wizyta w tych trzech spółdzielniach, które
dzielnie dają sobie radę w warunkach
ostrej konkurencji na podlaskim rynku,
uzmysłowiła społeczną i ekonomiczną
siłę i pozycję spółdzielczości, o której
krążą często szkodliwe, krzywdzące
stereotypy. Każda z nich dla lokalnego
środowiska daje nie tylko miejsca pracy,
potrzebną produkcję i usługi, ale jakże
docenianą i potrzebną właśnie tu w powiecie i w mieście działalność kulturalną,
społeczną, socjalną. Tutaj w lokalnych
spółdzielniach wyczuwaliśmy szczególne społeczne tętno spółdzielczości,
która na tle komercyjnych firm wyróżnia
się wiernością zasadom spółdzielczym,
m.in. troską o ludzi, dobrem lokalnego
środowiska, solidarnością, demokracją,
samorządnością itd.

Podlaskie tętno

K

rajowa Rada Spółdzielcza w
ramach kampanii promocyjnej
w Międzynarodowym Roku
Spółdzielczości 2012 zorganizowała
wyjazdowe spotkanie z dziennikarzami w Białej Podlaskiej. To obok
„śniadań na Jasnej” nowa formuła
konferencji prasowych, połączonych z
prezentacją spółdzielni różnych branż i

dyskusją o problemach spółdzielczości
w Polsce. Po trzygodzinnej podróży
autokarem z Warszawy, odwiedziliśmy
trzy spółdzielnie w Białej Podlaskiej:
Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda”,
Spółdzielnię Inwalidów „Elremet”
– Zakład Pracy Chronionej oraz
„Społem” PSS w Białej Podlaskiej.
Następnie spotkaliśmy się w społemow-

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3

Poznaj Dobrą Żywność
Prezes PSS Biała Podlaska E. Mazur udziela wywiadów radiowych i telewizyjnych.

Konkurs redakcyjny

Świadkowie 50-lecia
D

la uczczenia 50-lecia wydawania
„Społemowca Warszawskiego”
oraz Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości 2012, nasza redakcja
wspólnie z Komisją Historyczną
Warszawskiej
Spółdzielczości
Spożywców organizuje i ogłasza
Konkurs Redakcyjny p.n. „Świadkowie
50-lecia – moje najciekawsze przeżycia
związane z działalnością spółdzielni
„Społem” w latach 1962-2012”.
Oto jego zasady regulaminowe:
1. W konkursie mogą brać udział
wszyscy Czytelnicy „Społemowca
Warszawskiego”, nadsyłający swe
prace na temat zawarty w nazwie
konkursu.
2. Objętość prac jest nieograniczona.
Mogą one być przesyłane pocztą w
formie maszynopisów, albo zapisów
komputerowych na dyskietce, płycie
CD (również przesyłanych pocztą emailową). W ostateczności pocztą w
formie czytelnie pisanych rękopisów.
W przypadku rękopisów, wszystkie
nazwiska i imiona występujące w
tekście muszą być pisane dużymi,

drukowanymi literami. Prace należy
podpisywać własnym imieniem i nazwiskiem, wraz z podaniem adresu.
W przypadku użycia pseudonimu,
należy podać nazwisko, imię i adres,
z zastrzeżeniem tylko do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega
sobie prawo adiustacji tekstów.
3. Prace należy nadsyłać na adres
pocztowy redakcji: „Społemowiec
Warszawski” ul. Nowy Świat 53,
00–042 Warszawa, z dopiskiem
„Konkurs Redakcyjny”, albo pocztą
elektroniczną na adres: społemowiec@spolem.waw.pl, najpóźniej w
terminie do 30 września 2012 roku.
4. Ocena prac zostanie dokonana przez
Jury Konkursu, powołane przez
Prezydium Komisji Historycznej
WSS i redakcję „Społemowca
Warszawskiego”. Wyniki Konkursu
zostaną ogłoszone w IV kwartale 2012 roku. Dla najlepszych
prac przewiduje się nagrody.
Fragmenty tych prac będą publikowane na łamach „Społemowca
Warszawskiego”.

N

a zaproszenie ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, a nasi Czytelnicy
specjalnie
na
zaproszenie
dyrektor Anity Szczykutowicz /w poprzednim numerze SW”/, warszawiacy
licznie stawili się na pikniku rodzinnym zorganizowanym w ogrodach
warszawskiej SGGW w sobotę, w Dniu
Matki 26 maja br. Minister Marek
Sawicki z dumą prezentował znakomite produkty polskich firm, wyróżnione
znakiem jakościowym Poznaj Dobrą
Żywność, znanym również klientom
społemowskich sklepów.
Ponad 70 wystawców oferowało na
swoich stoiskach w formie darmowych
degustacji, bądź po niskich cenach,
najlepsze wyroby mleczne, mięsne, przetwory warzywno-owocowe i świeże owoce i warzywa, pieczywo, miody, nalewki,
napoje, piwo. Całodzienną imprezę przy
dobrej słonecznej pogodzie umilały
występy Majki Jeżowskiej, zespołu De
Mono, artystów cyrkowych. Osobno zorganizowano miasteczko dla dzieci, gdzie
odbywały się liczne konkursy, pokazy,
degustacje, zabawy.
Wśród licznych stoisk, wraz z kolegami dziennikarzami z telewizji, radia
i prasy, mogłem sam przekonać się o
świetnych smakach i walorach polskiej
żywności, coraz częściej wysokiej jakości, opartej nierzadko o stare, tradycyjne
receptury, wolne od szkodliwych dodatków chemicznych. I tak np. zachwycały
nas produkty spółdzielni mleczarskich
z Krasnegostawu, Łowicza, Sokołowa
Podl., Koła, Piątnicy, Kalisza, wyroby

nawiązującą do mistrzostw. W ofercie
znalazły się m.in.: markizy HIT
Footbal Fever, maślane ciasteczka Leibnitz Goool!
(Bahlsen Polska Sp. z
o.o.); żelki Football
Misie i Football Mix
(Haribo Sp. z o.o.);
Zozole Soccer (Storck
Sp. z o.o.); Kiełbasa
Kibica,
Salami
Kibica (Sokołów S.A.);
Jogurt Mistrza, Kefir
Mistrza, Faruki Mistrza
(Spółdzielnia
Mleczarska
Mlekovita);
serki
topione
(Hochland Polska Sp. z o.o.); napoje i soki Tymbark, Kubuś Watterrr
(Maspex); Wódka Dębowa Polska
(Premium
Distibutors);
figurki
Slavko&Slavek (Kolporter S.A.);
szklanki i kubki (Dajar Sp. z o.o.);
torby (GAM Ltd.).
Poza tym wyroby garmażeryjne
Kamisu (Przekąska Kibica, nugetsy,
musztarda), sery Turka, przetwory
mleczne Danio, Nestle, LactalisJovi, Mullera, piwa Tyskie i słodycze
Jutrzenki, Wawela, Mieszka, Millano,
Nie zabrakło również produktów
oficjalnych sponsorów UEFA EURO
2012: Coca-Cola (cały asortyment w
piłkarskiej szacie), Calsberg, Wedel
(ptasie mleczko, torcik wedlowski,
czekoladowe figurki Slavko&Slavek,
czekolady mleczne).
Dokończenie na str. 3

Jubilat gotowy

Dom Handlowy Jubilat to okazały
obiekt handlowy w sercu Krakowa, tuż
przy moście Dębnickim i zakolu Wisły,
vis a vis Wawelu. Z rozległego tarasu
na ostatnim piętrze, gdzie mieści się
restauracja, mamy wspaniały, niepowtarzalny widok. Wraz z innymi 17
sklepami i trzema barami mlecznymi
należącymi do Handlowej Spółdzielni
Jubilat przygotowuje się do mistrzostw

EURO 2012. Mimo że w Krakowie
meczów nie będzie, to jednak tu zakwaterują aż trzy czołowe drużyny:
Anglii, Włoch i Holandii, co ściągnie
masę kibiców. Piłkarze swoje treningi
będą odbywać na stadionach krakowskich klubów.
Dokończenie na str. 3

Piknik rodzinny
wędliniarskie z Sokołowa, Taurusa z
Pilzna, z Mościbrodów, Siewierza, drobiarskie z podlaskiego Drosedu, rybne
ze Suempolu z Bielska Podl., a także
świeże pomidory z Karczewa, jabłka z
Wólki Turowskiej, przetwory Braci Urbanek z Łowicza,
piwo z Ciechanowa i Amber
z Kolbud, miody mazurskie
ze Stawigudy i znanej spółdzielni Apis z Lublina.
Wśród powodzi Dobrej
Żywności trudno było wyróżnić konkretne wyroby,
ale w pamięci wielu uczestników pikniku z pewnością
zapadły znakomite smaki np.
chłodnik z Krasnegostawu,
pierogi z Taurusa, rewelacyjne nalewki miodowe,
nawet
półwytrawne
ze
Stawigudy, serki z Piątnicy,
zupa pieczarkowa z Grupy
Producentów
Grzybów
Biegpol
z
Wolsztyna,
chałki z piekarni Złoty
Kłos w Dobczycach, sery
korycińskie z prywatnego
gospodarstwa
rodzinnego
pp.Gremzów, pieczony indyk z Exdrobu z Kutna, kiełbasy lisieckie z Liszek, czy
na gorąco fasola wrzawska z
lokalnej grupy producentów.
Liczni goście pikniku,
całe rodziny z dziećmi,
starsi i i młodsi cierpliwie
ustawiali się w kolejkach do

degustacji serwowanych na gorąco dań
mięsnych z Sokołowa, albo znakomitych
Dokończenie na str. 3
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Loża Warszawska BCC
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kwietnia br. w Pałacu
Lubomirskich w Warszawie,
siedzibie Business Centre
Club odbyło się spotkanie z prezydent
Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.
Pani prezydent była gościem przedsiębiorców Loży Warszawskiej BCC.
Mówiła m.in. o miejskich inwestycjach,
planach rozwoju stolicy, innowacjach.
„ – Pod tym względem to dobry
okres dla Warszawy – podkreślała.
– Chcemy jednak, aby była miastem
przyjaznym nie tylko dla biznesu, ale
dla wszystkich mieszkańców; również
dla turystów, których liczba z roku
na rok znacznie wzrasta”. Spotkanie
prowadził wiceprezes BCC, szef

Loży Warszawskiej Jerzy Zieliński, a
wśród członków loży obecne były m.in.
Anna Tylkowska z WSS Śródmieście i
Jadwiga Wójtowicz-Garwoła z MAH
„Społem”. .
Hanna Gronkiewicz-Waltz na wstępie
omówiła coraz lepsze zarządzanie inwestycjami, przy udziale środków unijnych.
W ciągu 4 lat wydano na inwestycje 30
mld zł, w tym 10 mld z UE. Powstają za
to m.in. druga linia metra, obwodnica,
wiadukty, węzły komunikacyjne, rozbudowa lotniska, ale i przedszkola, żłobki,
szkoły, nowy tabor w transporcie publicznym itd. Pani prezydent przyznała że w
rządzeniu 1,7-milionowym miastem o 18
dzielnicach pomaga jej doświadczenie z
4-letniej pracy w Londynie. Około 2 milionów osób dojeżdża do pracy w stolicy.
W czasie dyskusji skupiono się na
strategii rozwoju Warszawy, podnosząc
m.in. potrzebę budowy parkingów
podziemnych na placach centralnych
– Konstytucji, Bankowym, Teatralnym
oraz pomocy dla sportu warszawskiego.

W odpowiedzi prezydent powiedziała,
że mimo jej próśb kluby nie regulują
spraw majątkowych, stąd ich kłopoty.
Broniła się także przed krytyką koniecznych jej zdaniem zamknięć głównych
tras, jak most Śląsko-Dąbrowski, czy
Marszałkowska, ze względu na budowę
metra. Poparła ideę budowy parkingów
na obrzeżach miasta, wzorem innych
metropolii, aby do centrum ograniczyć
wjazd samochodów.
Z zainteresowaniem przedsiębiorcy
wysłuchali informacji o stworzeniu
Strefy Kibica na EURO 2012 za 30 mln
zł. Lotnisko w Modlinie będzie otwarte
na razie tylko dla samolotów prywatnych. W czerwcu kolej uruchomi połączenie z lotniskiem Okęcie.
W sumie mistrzostwa Europy
będą świetną okazją do promocji Warszawy dla turystów,
których spodziewamy się w
dwójnasób.
Na zakończenie spotkania
pani prezydent obiecała, że dalej będzie upraszczać procedury administracyjne, załatwianie
spraw przy jednym okienku,
by można było uzyskiwać
decyzje szybciej. Zapewniła
również, że nie powiększa funduszu płac, mimo zwiększenia
zadań, np. wskutek znacznie
większego wykorzystywania
funduszy unijnych, niż za poprzedników.
Zarówno prezentacja działań władz stołecznych, jak i
dyskusja były rzeczowe i konkretne. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, a przedsiębiorcy
wychodzili z przeświadczeniem, że
prezydent i podległe mu służby liczą się
nie tylko z potrzebami mieszkańców, ale
i rozwoju gospodarczego firm warszawskich. Co charakterystyczne, problemy
handlu warszawskiego nie były przedmiotem dyskusji, być może dlatego, że
wcześniej zostały uregulowane kwestie
wyrugowania dzikiego handlu z centrum.
Gość BCC po raz kolejny zaznaczyła
swą życzliwość wobec spółdzielczości,
przyjmując do interwencji jedną ze spraw
spółdzielni mieszkaniowych.
Opr. DG
Od Redakcji: BCC objął patronat
nad Kongresem „Pokrzywdzeni lecz
niepokonani” w Sali Kongresowej
PKiN 31 maja br., którego efektem ma
być lista postulatów walki z bezduszną
biurokracją, przekazana najwyższym
władzom, w tym Prezydentowi RP. O
inicjatywie tej napiszemy wkrótce.

Komisja Historyczna WSS

N

a posiedzenie Komisji Historycznej Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców w dniu
19 kwietnia br. po raz pierwszy zostali zaproszeni przewodniczący Rad
Nadzorczych spółdzielni. W obradach
udział wzięli: Jadwiga Michalska przewodnicząca z PSS Otwock, Zbigniew
Dejtrowski przewodniczący z WSS
Praga Południe, Janina Danikowska
sekretarz RN WSS Śródmieście, Piotr
Przybysz przew.kom.rewizyjno-ekonomicznej RN PSS Pruszków oraz wiceprezes WSS Śródmieście Małgorzata
Klimas-Komorowska.
Przewodnicząca Bolesława Rużalska
powitała serdecznie gości i członków
Komisji. Na wstępie dokonano uroczystego wręczenia listu z życzeniami urodzinowymi jubilatce Wacławie Maj, długoletniej członkini Komisji Historycznej
z PSS Otwock.
Po odczytaniu protokołu z ostatniego
posiedzenia, minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. Wiesława Wirowskiego członka
Komisji. PSS Pruszków delegował do
Komisji swego przedstawiciela Piotra
Przybysza.
Komisja Historyczna wysłuchała i zaakceptowała sprawozdanie za ubiegły rok
i zatwierdziła program działania Komisji
na rok 2012. Do najważniejszych zadań
należy: uzupełnianie zbiorów i sprawowanie opieki nad Izbą Pamięci, udostępnianie jej chętnym do zwiedzania, prowadzenie Honorowej Księgi Zasłużonych
Działaczy Warszawskiej Spółdzielczości
Spożywców, wysyłanie życzeń urodzinowych dostojnym jubilatom, odtwarzanie
historii najstarszych spółdzielczych
obiektów handlowych, popularyzowanie sylwetek zasłużonych działaczy w
„Społemowcu Warszawskim”.
Dla uczczenia 50-lecia wydawania
„Społemowca Warszawskiego” oraz
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości
2012, Komisja wspólnie z redakcją ogłosiła konkurs p.n. „Świadkowie 50-lecia
– moje najciekawsze przeżycia związane

Ku pamięci

z działalnością spółdzielni „Społem” w
latach 1962-2012”. Zasady regulaminowe konkursu ukazują się na pierwszej
stronie w każdym numerze „SW”.
Komisja zwróciła się z apelem do Rad
Nadzorczych, Zarządów i Spółdzielców
o przekazywanie do Izby Pamięci materiałów i dokumentów historycznych
z życia swoich spółdzielni po 1989
roku, aby ocalić od zapomnienia historię spółdzielni z czasów transformacji
ustrojowo-gospodarczej i okresu III RP.
Zorganizowana zostanie wystawa z zebranych pamiątek.
Kustosz Izby Pamięci Kazimierz
Bendkowski poinformował, że ze zbiorów
znajdujących się w Izbie skorzystali pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Zainteresowani byli starymi publikacjami dotyczącymi handlu, plakatami,
fotografiami witryn i sal sprzedażowych.
Materiały zostaną zaprezentowane na
przygotowywanej przez nich wystawie
p.n. „Warszawa w budowie”.
W rzeczowej dyskusji zabierali
głos wszyscy zebrani. Przewodniczący
Rady Nadzorczej WSS Praga Południe
Zbigniew Dejtrowski wystąpił z wnioskiem, aby z okazji Międzynarodowego

Dnia Spółdzielczości opracować wspólny plakat dla warszawskich spółdzielni
z logo SPOŁEM. W „Społemowcu
Warszawskim” poświęcić więcej publikacji o dorobku historycznym spółdzielni
spożywców oraz prezentować zdjęcia
najładniejszych placówek handlowych
poszczególnych spółdzielni. Spółdzielnie
powinny
zwiększyć
prenumeratę
„Społemowca”, aby był dostępny bezpłatnie dla klientów w sklepach, gdyż
jest to nasza reklama. Dyskutanci poparli
wnioski i zwrócili uwagę na brak zainteresowania spółdzielczością spożywców
ze strony mediów.
Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali historii budowy siedziby
Związku Spółdzielczości Spożywców
„Społem” przy ul.Grażyny 13/15 w
Warszawie, którą przygotował Kazimierz
Bendkowski. Następnie wszyscy udali się
na zwiedzanie Izby Pamięci.
Prezydium Komisji Historycznej
pragnie wyrazić podziękowanie kier.marketingu Jolancie Jędrzejewskiej z WSS
Śródmieście za współpracę i udział w
realizacji zadań.
Tekst i foto: IRENA
CHOJNOWSKA
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Nowe oblicze
Społem

od powyższym tytułem, 27 kwietnia
br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
ukazał się artykuł redaktor Zuzanny
Żydek. We wstępie do artykułu Autorka
podkreśla, że „Społem jedna z najstarszych marek na polskim rynku – umacnia swoją pozycję. Przyjęty pod koniec
2011 r. program działania Spółdzielni
na kolejne 4 lata zakłada wzmocnienie
tej spółdzielczej formy gospodarowania
i aktywności społecznej”.
A oto dalsza część artykułu: „–
W ramach naszej działalności chcemy
jednocześnie zachować i propagować zasady, wartości spółdzielcze oraz ideowe
założenia ruchu spółdzielczego – mówi
Jerzy Rybicki, Prezes Zarządu Krajowego
Związku
Rewizyjnego
Spółdzielni
Spożywców „Społem”. – Sprzyjającą
temu okolicznością jest proklamowanie
przez ONZ roku 2012 Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości, w obchody którego chcemy włączyć całą spółdzielczość
spożywców. Dewizą programową Społem
do 2015 r. jest przedstawienie klientom
oferty zakupu najlepszej jakości, zdrowej

żywności w nowoczesnych, przyjaznych
placówkach handlowych, prowadzonych
pod sprawdzoną od ponad stu lat polską
marką Społem. W efekcie, mimo ogromnej konkurencji i postępującej konsolidacji na rynku, Społem pozostanie niezależną, polską siecią handlową.
W działalności gospodarczej Społem
stawia na jakość oferty handlowej,
własną produkcję spożywczą oraz innowacyjność i podnoszenie konkurencyjności. Obok nowych inwestycji, działania spółdzielni ukierunkowane są na
modernizację istniejącej sieci handlowej
oraz nadanie jej indywidualnego charakteru, tak, aby dla klientów była świadomie wybieranym, ulubionym miejscem
zakupów. Szczególna uwaga zwrócona
zostanie na sklepy osiedlowe. One są
najbliżej klientów, dlatego muszą zmienić swój wizerunek, zbudować własną,
osiedlową markę. W celu zachowania
ekonomicznej siły i konkurencyjności,
poszczególne spółdzielnie regionalne
będą łączyć się w większe podmioty,
dzięki czemu możliwe będzie ich sprawniejsze zarządzanie.
– W celu wzmocnienia konkurencyjności powołaliśmy własną platformę
zakupową, będącą internetowym biu-

Stoisko WSS Śródmieście podczas
„Nocy Muzeów” w Muzeum Historii
Spółdzielczości Polskiej przy ul Jasnej 1.
rem sprzedaży dla całej sieci Społem.
Rozwijamy też program towarów marki
własnej,
poprawiamy
komunikację
między klientem a sklepem, poprzez
wdrożenie programu lojalnościowego
Społem znaczy razem – dodaje Ryszard
Jaśkowski, zastępca prezesa Zarządu
KZRSS „Społem”.
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Zgromadzenie Wspólników MAH „Społem”

Ofensywa promocyjna
Dokończenie ze str. 1

ze zbyciem 7 udziałów przez syndyka
masy upadłościowej Specjalistycznej
Spółdzielni
Gastronomicznej
w
Warszawie na rzecz QBI Polska Spółka
z o.o. w Warszawie. W związku z powyższym Zarząd Spółki dokonał stosownych zmian w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Niekorzystny wpływ na potencjał
zakupowy Spółki w ramach umów MAH
w roku 2011 miała kontynuowana od
trzech lat współpraca kilku właścicieli
Spółki z innymi grupami zakupowymi,
jak Partnerski Serwis Detaliczny, Polska
Grupa Supermarketów i EDEN.
Jednakże pomimo tych działań globalne przychody Spółki na dzień 31 grudnia
2011 roku osiągnęły wzrost o 12 % w stosunku do 2010 roku, a zysk brutto wzrósł
o 21 % w stosunku do 2010 roku. Zwrot
w stosunku do zaangażowanego kapitału
wyniósł w 2011 roku 55 %. W minionym
roku Spółka wypracowała dla właścicieli
wysoką wartość dywidendy do podziału
tj. 882 562,33 złote. Zarząd Spółki w
porozumieniu z Radą Nadzorczą zaproponował wypłacenie 100% dywidendy na
konta spółdzielni-właścicieli.
Zatrudnienie na koniec 2011 roku wynosiło łącznie 6 osób. Świadczy to o tym,
że Spółka była zarządzana bardzo efektywnie. Obsługa prawna, informatyczna
oraz finansowo-księgowa Spółki była
prowadzona w systemie outsourcing.
W 2011 roku podjęto 68 różnych
wspólnych przedsięwzięć marketingowych, z udziałem 38 producentów i
22 spółdzielni. Były to m.in. kampanie
i akcje promocyjne jak „Cztery Pory
Roku”, „Zajączek z Pepsi”, kampania
MAHOMANIA VIII z Zieloną Budką,

Na sali obrad J. Szczękulski i S. Cerański.
Lodomeria z Chłodnią Mazowsze, Boże
Narodzenie 2011 z Coca Colą.
MAH zaangażowała w reklamę telewizyjną TVP Warszawa 15 kontrahentów
i ich 42 produktów, emitując 750 filmów
i 200 emisji z reklamą marki „Społem”.
Kontynuowano reklamę tramwajową i
autobusową w Warszawie, zainicjowano
reklamę w metrze i citylighty na Dworcu
Centralnym, wydano 18 tys. ulotek do
Społemowca Warszawskiego oraz 150
tys. ulotek i 6 tys. plakatów do placówek
spółdzielni. Na 14 autobusach reklamowano spółdzielnie pod hasłem „Powiedz
o nas innym” i produkty p.h. „Poznaj
Dobrą Żywność”.
Agencja organizowała dla spółdzielni
wiele konferencji i konsultacji handlowych z kontrahentami, wizyty w placówkach oraz szkolenia z zakresu organizacji
i techniki handlu. Przygotowano analizę
do wspólnego zakupu energii.
W 2012 r. założono dalszą ofensywę
promocyjną głównie markowych produktów po przystępnych cenach i z godziwą
marżą.

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012

Prezes MAH podziękowała za dobrą
współpracę spółdzielniom-wspólnikom,
Radzie Nadzorczej i jej przewodniczącej
Annie Tylkowskiej oraz kontrahentom.
Sekretarz Rady Nadzorczej Grażyna
Gąstał w sprawozdaniu Rady podkreśliła
pozytywną opinię biegłego rewidenta i
Rady o działalności Zarządu i zespołu
MAH oraz wnioskowała o udzielenie
absolutorium Zarządowi Spółki.
W dyskusji udział wzięli: Bogusław
Różycki z WSS Praga Południe, Eugeniusz
Mazur z PSS Biała Podlaska, Władysław
Danieluk z PSS Grodzisk Maz. i Józef
Chocian z PSS Sochaczew. Wysoko oceniali dodatnie wyniki ekonomiczne Spółki
oraz jej doniosłą rolę w integracji spółdzielni, np. inicjatywę wspólnego zakupu
energii. Wspólnikom przedstawił się nowy
udziałowiec Spółki, przedstawiciel spółki
QBI Polska Bertrand Jasiński.
Prezes Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
dziękując za słowa uznania i wspólpracę, jednocześnie zapewniła, że Agencja
będzie troszczyć się o dobro spółdzielni,
doskonaląc umowy z kontrahentami i
wystrzegając się jakiegokolwiek podporządkowania spółdzielni innym firmom,
nawet w formie franczyzy. Apelowała
o jeszcze większy udział wspólników w
przedsięwzięciach promocyjnych.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
MAH Anna Tylkowska z WSS
Śródmieście podkreśliła, że od początku działania MAH przed ponad 15 laty
Agencja integruje spółdzielnie, .zachowując ich tożsamość i niezależność.
W spółdzielczości jednak nie pieniądz
jest najważniejszy, ale człowiek, a zysk
osiągają nie za wszelką cenę! Ofensywa
promocyjna to strategia MAH, która
przynosi coraz lepsze efekty
Podjęto
uchwały
zatwierdzające
sprawozdania i udzielono pokwitowania Zarządowi i Radzie MAH oraz
podzielono zysk netto za rok 2011. Po
odejściu na emeryturę sekretarza RN
Zb. Chacińskiego odwołano go z członka
RN i zmniejszono liczbę członków Rady
do pięciu do końca kadencji
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Podlaskie tętno

Dokończenie ze str. 1

Prezes SM „Zgoda” Jerzy Adamski z
dumą oprowadzał nas po osiedlu, gdzie
spółdzielnia z wielką troską dba o piękną zieleń, kwietniki, koszone regularnie
trawniki, balkony, kolorowe, wesołe elewacje domów i klatek schodowych. Stare
budynki z lat 70. wyglądają jak nowe. A
prawdziwą perłą jest działający od 30 lat
Klub Kultury „Piast”, gdzie rozwija się
zdolności młodzieży. Pod okiem znakomitego instruktora Ireneusza Parafiniuka
wielu młodych wokalistów poszło stąd w
świat wielkiej kultury. Byliśmy oczarowani zainscenizowanym koncertem piosenki francuskiej w wykonaniu młodych
ludzi w wieku 7-18 lat.
Podobne pozytywne, budujące wrażenia wynieśliśmy z wizyty w SI „Elremet”,
która w 70 procentach zatrudnia osoby
niepełnosprawne. Prezes Krzysztof
Iwanicki z dużą troską mówił o zagrożeniach ekonomicznych wynikających z
wyniszczających działań PFRON, który
zabiera dotacje, jeśli zakład przynosi godziwe dochody... Konieczna jest pomoc
mediów, parlamentarzystów, rządu, bo
inaczej takie społecznie niezbędne zakłady, jak ten dający pracę 300 osobom,
zostanie zamknięty! Na każdym kroku
widzieliśmy dbałość o ten zakład i jego
pracowników, czystość, porządek, innowacyjną produkcję, m.in. ubrań dla służb
mundurowych. A jednak kłody pod nogi
zagrażają jego istnieniu.
Innego rodzaju wrażenia, ale równie
pozytywne, odnieśliśmy z wizyty w
bialskopodlaskiej PSS „Społem”. Tu w
tej ponad 80-letniej spółdzielni kwitną
zmodernizowane sklepy, SDH „Sawko”,
piekarnia, a nawet mały zakład przetwórstwa śledzi. Znakomitą wizytówką
PSS jest odremontowana, jak nowa
restauracja „Stylowa”. Tu doznaliśmy
prawdziwej podlaskiej gościnności, smaki podlaskiej kuchni i podsumowaliśmy
naszą wizytę w mieście.
Prezes PSS Eugeniusz Mazur opowiedział nam zarówno o gospodarczych
sukcesach spółdzielni, dzielnie walczącej
z rosnącą konkurencją, jak i o społecznej
działalności, w tym charytatywnej na
rzecz różnych społecznych instytucji
oraz kulturalnej. Znany nie tylko w
mieście, ale i w kraju jest 50-letni chór
„Społem”, a także kapela ludowa, która towarzyszyła nam przy obiedzie, a
prezes śpiewał ludowe piosenki wraz z
zespołem.
Jednogłośnie chwalili podlaską spółdzielczość za jej aktywność społecznogospodarczą, przynoszącą konkretne
korzyści mieszkańcom, ojcowie powiatu

Handel na EURO 2012
Dokończenie ze str. 1

Do mistrzostw przygotowują się także
sklepy WSS Śródmieście. Na półkach
sklepowych jest szereg artykułów, których nazwy i szata graficzna będą nawiązywać do tej wielkiej imprezy sportowej.
Pojawią się tam także woblery (czyli
”kiwaki”) ze stylizowaną piłką, na
powierzchni której znajduje się logo
„Społem” i hasło wiodące: „Kibicujmy

razem”. Ponadto
w wytypowanych
placówkach,
jakie znajdą się na
szlakach turystów,
asortyment towarów zostanie uzupełniony o gadżety
piłkarskie związane z mistrzostwami.
W sklepach znajdą się też torby z kolorowym okolicznościowym nadrukiem.
oprac. CB

Jubilat gotowy

Od lewej przewodniczący RN Mieczysław Kubicz, prezes Kazimiera Madej i wiceprezes Jan Mączka.
Dokończenie ze str. 1

Prezes Spółdzielni Kazimiera Madej
zapewnia, że dekoracje pojawią się na
czas przed mistrzostwami, w tym ich
logo. Sprzedawane będą promocyjnie
wyroby oficjalnych sponsorów Euro:
Coca Coli, Wedla, piw Tyskiego i
Żywca, a poza tym wielu firm, które
na igrzyska przygotowały specjalne
oferty. Kolporter będzie dystrybuował
duże i małe maskotki mistrzostw,
przedstawiające graczy drużyn gospodarzy – Polski i Ukrainy. Od strony
ul. Zwierzynieckiej, na sztandarowym
Domu Handlowym Jubilat, popularnym wśród krakowian od roku 1969,
zawisną flagi 16 państw uczestniczących w mistrzostwach.

Warto dodać, że HS Jubilat wydaje
rocznie na modernizacje i inwestycje
1,5 do 2 milionów zł, m.in. na klimatyzację i komputeryzację sklepów,
przy obrotach sięgających 90 mln
zł. Jak mówi przewodniczący Rady
Nadzorczej Mieczysław Kubicz, inwestycje dotyczą też placówek w odleglejszych osiedlach, jak Wola Justowska,
Bielany, Azory, Bronowice, Prądnik. Z
reguły przynoszą one wzrost obrotów o
20-30 proc.
W ubiegłym roku wymieniono całe
wyposażenie spożywczego parteru DH
Jubilat, bez przerywania całodobowej
pracy! Kier. sklepu jest Zofia Wolska.
Spółdzielnia liczy 400 członków i
zatrudnia 360 pracowników. O jej działalności społecznej napiszemy wkrótce
(red.).

Felieton obywatelski

Trybunał wspiera SKOK-i

Z kapelą śpiewa E. Mazur.
i miasta – starosta Stanisław Łazowski
i prezydent Andrzej Czapski. Wtórował
im wierny sojusznik spółdzielczości,
poseł podlaski PSL Franciszek Stefaniuk.
W uznaniu zasług prezes Zarządu KRS
Alfred Domagalski wręczył im medale
wybite z okazji Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości 2012 z wizerunkiem
Stanisława Staszica. Do gratulacji dołączył też przewodniczący Zgromadzenia
Ogólnego KRS Jerzy Jankowski.

Miła atmosfera tego wyjazdu nie
przesłoniła nam problemów spółdzielczości, a głównie antyspółdzielczych
zapędów grupy posłów PO, którzy z
uporem chcą zniszczyć spółdzielczość
mieszkaniową i ograniczyć polski ruch
spółdzielczy. Ale przeciw temu trzeba
zawalczyć w parlamencie, o czym mówiono w dyskusji.
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

SKOK-i mają 1900 kas i oddziałów
w całej Polsce. To znacznie więcej niż
jakikolwiek bank zachodni w Polsce.
Obsługują one 2 miliony 300 tysięcy
członków mających w kasach SKOKów 15,2 miliardów złotych. Ważne, że
jako nieliczne z instytucji finansowych
w Polsce są niezależne od kapitału zagranicznego. Od 20 lat nie upadł żaden
SKOK w przeciwieństwie do banków
komercyjnych. Dlatego były solą w oku
konkurencji i sprzyjających jej posłów
PO, którzy chcieli ustawowo ograniczyć samodzielność Kas i poddać je
ścisłej kontroli państwa.
Prezydent Lech Kaczyński odesłał ten bubel prawny do Trybunału
Konstytucyjnego zaskarżając aż
72
przepisy... Ale po jego śmierci prezydent

Bronisław Komorowski wycofał... 70 zaskarżeń. W praktyce oznaczało to, że TK
miał do rozpatrzenia dwie kwestie.
25 mają br. Sejm dokonał zmian
w ustawie o SKOK-ach po wyroku
Trybunału, usuwając z ustawy dwa przepisy niezgodne z Konstytucją. Pierwszy
stwierdzał, że w SKOK-ach zamiast
zgromadzenia wszystkich członków, ma
występować zebranie wybranych przedstawicieli. Zdaniem sędziów TK przepis
ten pomija możliwość tworzenia walnego
zgromadzenia, jako organu Kasy, pozbawiając przez to członków kas możliwości
uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Drugi z przepisów dotyczył tzw.
funduszu stabilizacyjnego, na który składają się wszystkie kasy.
JERZY WOJCIEWSKI

Teraz każdy może tu przyjść, choć dojazd
tu na Ursynów, z dala od metra, z centrum
jest trudny.
Jednak ta formuła bardziej się
sprawdza, bo pozwala wszystkim zainteresowanym naocznie i bezpośrednio
zapoznać się z produktami czołowych
firm sektora żywnościowego. Na
gorąco można wymienić tutaj uwagi
także o producentach spółdzielczych,

tak jak mnie udało się porozmawiać z
prezesem Andrzejem Anulewiczem z
KZRS „Samopomoc Chłopska” o geesowskich masarniach i piekarniach. A
może warto w spółdzielczych sklepach
wylansować jeszcze bardziej produkty
spółdzielczych zakładów produkcyjnych?
Tekst i foto:
DARIUSZ GIERYCZ

Poznaj Dobrą Żywność

Piknik rodzinny
Dokończenie ze str. 1

wyrobów z jagnięciny i koniny, podawanych fachowo przez studentów Wyższej
Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii z
Poznania. Warszawiacy mogli bezpośrednio porównać smaki wyrobów mlecznych
z różnych spółdzielni mleczarskich i
poznać ich nowości rynkowe w atrakcyjnych opakowaniach. Dla podtrzymania
kondycji w czasie długiego zwiedzania
można było degustować świetne kawy
i czekoladę na gorąco z renomowanej
firmy Mokate. Na spragnionych czekały
piwa ciechanowskie, w tym niepasteryzowane oraz kaszubski Amber z Kolbud.
Podczas pikniku odbywały się interesujące konferencje i seminaria poświęcone m.in. popularyzacji dobrej żywności w
mediach, gdzie udział wzięli naukowcy z
SGGW przedstawiciele mediów, w tym
prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Jerzy Domański i sekretarz generalny Jan
Wójcik. W czasie briefingu dla dziennikarzy w południe minister Marek Sawicki

mówił o potrzebie propagowania hasła
„Nie marnuj jedzenia”, ponieważ Polacy
zbyt dużo żywności marnują, zbyt dużo
jej kupują, a potem niezużytą wyrzucają
do kosza. Wynika to z nawyku z czasów
niedoboru, kiedy kupowano za zapas.
Natomiast Agencja Rynku Rolnego
lansowała hasło „Owoce w szkole”,
a Federacja Branżowych Związków
Producentów Rolnych – „Pora na pomidora, czyli jak tu nie kochać polskich
warzyw i owoców”. I faktycznie, dużym
powodzeniem cieszyły się rozdawane na
tacach przez hostessy dorodne pomidory,
jabłka, truskawki, marchewka itd.
Od pewnego czasu doroczne pikniki
ministerialne, które są pokazem wyrobów ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność
odbywają się w formule otwartej. Są
dostępne dla wszystkich chętnych, warszawiaków i przyjezdnych. Dawniej,
pamiętam że organizowane je na dużym
wewnętrznym dziedzińcu Ministerstwa
Rolnictwa, tylko dla wybranych zaproszonych gości, a więc naukowców, ludzi
kultury, sztuki, polityków, dziennikarzy.
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l Konsultacje Handlowe MAH „Społem” l

Nowe prezentacje

16

kwietnia br. w budynku KZRSS
Społem odbyły się kolejne
konsultacje handlowe zorganizowane przez Mazowiecką Agencję
Handlową dla przedstawicieli działów
handlowo-marketingowych spółdzielni
zintegrowanych w Grupie MAH.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 8 spółdzielni (WSS Śródmieście,
WSS Praga Płd., Mokpol, WSS Wola,
SPC, PSS Otwock, PSS Grodzisk
Mazowiecki i PSS Legionowo).
Celem spotkań handlowych organizowanych w małych grupach jest wymiana
opinii, doświadczeń i wyników dotyczących wspólnej działalności handlowej.
Dzięki bieżącej konfrontacji pomiędzy
pracownikami spółdzielni i Spółki, działania marketingowo-handlowe podejmowane przez MAH są bardziej dopasowane do potrzeb spółdzielni i tym samym
zwiększa się ich efektywność.
Nowe akcje promocyjne, przedsięwzięcia handlowe i rozwiązania organizacyjne, wsparte cennymi uwagami i
spostrzeżeniami uczestników spotkania
są głównym tematem konsultacji handlowych Mazowieckiej Agencji Handlowej.
Spotkania są również świetną okazją
do bezpośredniego kontaktu handlowców
z producentami, ich
ofertą, a także zapoznania się z wieloma
nowościami,
które
oferuje ciągle zmieniające się otoczenie
handlowe.
Jedną z takich nowości jest firma J.A.
Baczewski, która po
72 latach nieobecności
wprowadza na nasz
rynek legendarną markę wódki z polskim
rodowodem. Wódka

J.A. Baczewski produkowana jest z
ziemniaków, plasuje się w segmencie top
premium i trafiać będzie na rynek polski
z Wiednia, gdzie znajduje się jedyny zakład firmy.
Przedstawiciele firmy Coca Cola
przedstawili aktualne trendy na ryku tradycyjnym dotyczące napojów. Dyrektor
Regionalny Paweł Gugała omówił na
przykładzie napojów firmy Coca Cola
potrzebę zrozumienia potencjalnego konsumenta, sprostanie jego wymaganiom
i odpowiednie zarządzanie kategorią
napojów.
Konsolidacja handlu tradycyjnego,
coraz bardziej wyedukowany konsument,
spadająca konsumpcja i słaba konkurencyjność cenowa rynku tradycyjnego
powodują, że producenci szukają nowych
rozwiązań i nowego wsparcia sprzedaży.
Firma Coca Cola, jako narzędzie do
zwiększenia sprzedaży na rynku tradycyjnym, wprowadza opakowania napojów 1,5l i 2,5l w atrakcyjnych cenach.
Na zakończenie uczestnicy wysłuchali bardzo profesjonalnej prezentacji
przedstawicieli firmy Mars, niekwestionowanego lidera na rynku polskim w
produkcji karmy dla zwierząt .
DOROTA ZĘGOTA

Z

aproszeniem do degustacji lodów wyprodukowanych przez
firmę Zielona Budka, 21 maja
br. Mazowiecka Agencja Handlowa
„Społem” rozpoczęła kolejne już w tym
roku spotkanie handlowe z przedstawicielami spółdzielni Społem i wybranymi
kontrahentami.
W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele ośmiu spółdzielni (WSS Praga Południe, WSS
Śródmieście, Mokpol, SPC Warszawa,
PSS Grodzisk Mazowiecki, PSS
Otwock, PSS Wyszków i PSS Wołomin),
pracownicy MAH oraz kontrahenci.
Konsultacje handlowe w dużej części
poświęcone były prezentacjom nowości
ofertowych zaproszonych firm. Jako
pierwszy bardzo bogatą ofertę lodów
Zielonej Budki zaprezentował Piotr
Jaworski – regionalny kierownik sprzedaży. W 2012 roku Zielona Budka
przygotowała wiele nowości ,zarówno
w kategorii lodów impulsowych, familijnych, jak i gastronomicznych.

Pod znakiem nowości
Nowa oferta przeznaczona jest dla
najmłodszych, ale również dla tych,
którzy szukają wspomnień z dzieciństwa.
Wśród lodów impulsowych, wprowadzonych w tym roku, znajdują się: lody o
smaku waty cukrowej, PiankoLody, lody
Muuucia o smaku krówkowym, lody o
smaku szarlotki itd.
Zielona Budka poszerza także ofertę
lodów familijnych o nowe smaki i marki.
W sprzedaży m.in. tych super nowości angażuje się Mazowiecka Agencja
Handlowa, która systematycznie organizuje i realizuje działania marketingowe wspierające sprzedaż. W tym roku
została ogłoszona kolejna, bo IX edycja
MAHomanii , konkursu na najaktywniejszą sprzedaż lodów z oferty Zielonej

Budki. Sprzedaż wspierana będzie również poprzez reklamę w TVP Warszawa,
plakaty w sklepach, jak również liczne
promocje
gazetkowe.Podsumowanie
konkursu nastąpi podczas konferencji
wyjazdowej w Mielcu – głównej siedzibie Zielonej Budki , gdzie uczestnicy
będą mieli okazję zwiedzić jedną z nowocześniejszych w Polsce fabryk lodów.
Grupa Maspex, to kolejna firma, która
bardzo obszernie zaprezentowała swoją
ofertę handlową na 2012 rok. Sławomir
Jaszczyszyn – regionalny dyrektor sprzedaży szczegółowo omówił wszystkie
nowe trendy proponowane przez firmę
Lubella, a dotyczące zarówno nowych
produktów, jak np. Fixy do makaronów,
czy Czekodraże Puchatek, jak również

zmianę szaty graficznej produktów już
będących na rynku.
Napój herbaciany Next i napój wieloowocowy Life to z kolei nowe produkty
w ofercie napojowej Grupy Maspex.
Wszystkie produkty dostępne są u autoryzowanych dystrybutorów , którzy
współpracują ze spółdzielniami.
W celu wzmocnienia sprzedaży tych
produktów w placówkach detalicznych
spółdzielni,
Mazowiecka
Agencja
Handlowa przygotowała wspólnie z producentem duże wsparcie marketingowe w
postaci reklamy telewizyjnej, promocji
gazetkowej i wizualnej na autobusach
MZA w Warszawie.
Na zakończenie uczestnicy zapoznali
się z szeroką gamą suplementów diety,
którą oferuje francuska firma URGO, a
której dystrybutorem w Polsce będzie
firma Polski Tytoń.
DOROTA ZĘGOTA
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maja
br.
obradowali,
na pierwszym od wielu
lat,
Walnym
Zgromadzeniu,
członkowie
„ S p o ł e m ”
PSS Sochaczew. Prowadzenie obrad
powierzyli
przewodniczącej
Rady
Nadzorczej Jadwidze Dąbrowskiej.
Gośćmi Zgromadzenia byli: wiceprezes
Zarządu KZRiSS Ryszard Jaśkowski i
burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki.
Rozpoczynając obrady zebrani odśpiewali Hymn Spółdzielców, a następnie,
po podjęciu przez nich decyzji regulaminowych i wyborze komisji, przewodnicząca udzieliła głosu prezesowi
Zarządu Józefowi Chocianowi, który
zdał sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółdzielni w roku 2011.
W tym czasie Spółdzielnia prowadziła
działalność: do maja w 17 obiektach handlowych, a od 1 czerwca w 16 – 13 branży spożywczej, 3 branży przemysłowej, 1
zakładzie gastronomicznym –Cafe-bar,
1 zakładzie produkcyjnym – piekarnia.
Prowadziła również targowisko.
Prezes podkreślił, że pomimo bardzo
silnej konkurencji na miejscowym rynku,
pomimo ubożenia społeczeństwa, detal
wykonał plan w 99 proc. (w tym artykuły
spożywcze – 101 proc., artykuły przemysłowe – 96 proc. Cafe-bar wykonał
plan w 100 proc., a piekarnia w 101 proc.
Cafe-bar oprócz zwykłej sprzedaży, przyjmuje zamówienia na organizację imprez
weselnych, komunijnych, konsolacji, itp.
Słynnie z tradycyjnych smacznych potraw
i ma duże grono stałych konsumentów.

Piekarnia produkuje bardzo szeroki
asortyment pieczywa i mimo, że w produkcji piekarskiej konkurować jest obecnie bardzo trudno i systematycznie spada
spożycie pieczywa, to sochaczewskie,
społemowskie cieszy się wielkim popytem, a cenione jest m.in. za doskonałą
jakość i tradycyjne, zdrowe receptury.
W 2011 roku w Spółdzielni wiele dokonano w zakresie remontów, modernizacji,
inwestycji. Wydano na ten cel 1.581.475,
17 zł. Najważniejszym (nota bene spełnionym marzeniem prezesa Chociana)
było otwarcie w sierpniu ub. r. szóstego
sklepu LUX w pawilonie nr 9. Było to
bardzo duże przedsięwzięcie wiążące się
m.in. z zakupem terenu o powierzchni 359
m.kw oraz części budynku o pow. 117,12
m. kw. od współwłaściciela budynku,
zakupem działki o pow. 402 m.kw. od
Spółdzielni Mieszkaniowej, przebudową
wnętrza pawilonu, ociepleniem budynku i
obłożeniem go płytami poliuretanowymi,
wykonaniem parkingu oraz zjazdu do ulicy, wykonaniem lub wyremontowaniem
instalacji gazowej, elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i c.o., wymianą stolarki
okiennej, zakupem mebli i urządzeń.
Mimo wielu piętrzących się przeszkód Spółdzielnia wypracowała zysk
brutto 482.519,74 zł. Zysk netto wyniósł
364.957,74 zł. Majątek trwały Spółdzielni
wynosi 4.959.108 zł i zwiększył się w stosunku do roku 2010 o 592.655 zł, tj. o 14
proc. Płynność finansowa jest na dobrym
poziomie – 1,04. Spółdzielnia nadal nie korzysta z kredytów bankowych, a wszystkie
zobowiązania realizuje na bieżąco.
W ubiegłym roku, na Krajowym
Zjeździe „Społem” otrzymała statuetkę
„Innowacyjna Spółdzielnia”.

– Pracujemy w bardzo trudnych
warunkach – mówił prezes Chocian.
– konkurencja jest coraz silniejsza i nadal
powstają nowe supermarkety. Rzekomo
miały one dawać nowe miejsca pracy.
Tymczasem najwięcej poszukujących pracy na terenie powiatu sochaczewskiego
to sprzedawcy, niemal dwieście siedemdziesiąt osób. Zachodnie supermarkety
dostają w bankach niemal za darmo
obsługę płatności bezgotówkowej. Polscy
przedsiębiorcy, polscy handlowcy na taką
życzliwość nie mają co liczyć.
Prezes wspomniał o proponowanych
zmianach w statucie, m.in. o tym, że
jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia
część nadwyżki zostanie przeznaczona
do podziału między członków (dywiden-

mowani o realizacji planów inwestycyjno-remontowych i modernizacyjnych.
Przewodnicząca Rady była zapraszana na
posiedzenia Zarządu, co pozwalało na zapoznawanie się z aktualnymi problemami
Spółdzielni.
Na plenarnych posiedzeniach Rady
Komisje Problemowe przedstawiały
protokoły z przeprowadzonych kontroli,
które dotyczyły niemal wszystkich problemów Spółdzielni.
– Powinniśmy być zadowoleni i dumni, że Spółdzielnia osiąga dobre wyniki,
rozwija się mimo wzrastającej konkurencji rynkowej. – mówiła Elżbieta Małecka.
– Dobre wyniki to efekt ofiarnej i wytężonej pracy wszystkich pracowników
Spółdzielni, którym Rada Nadzorcza

wielką potęgę, wielki majątek. Odważna
jest polityka, która pamięta o dniu
jutrzejszym, czyli o remontach, inwestycjach, które przekładają się na wzrost
obrotów. Trzeba wielkiej odwagi, wiary,
że to przyniesie efekt i konsekwencji, żeby
nie zwątpić, mimo wszystkich sygnałów,
o obniżeniu wartości koszyka zakupów i
innych zagrożeniach. Firma, która zatrudnia 160 osób, daje utrzymanie 160
rodzinom. Samorząd, którego jedynymi
dochodami są dochody z podatków, dzięki
wam może realizować swoje podstawowe
zadania. Wierzę, że nadal nie zwątpicie,
chociaż niewielu daje wam szansę na
zwycięstwo. Ale wy każdego dnia udowadniacie, że to jest możliwe. Wielkie
gratulacje dla państwa.

Zadowoleni i dumni
da), to podział ten zostanie dokonany w
50 proc. proporcjonalnie do wysokości
zakupów dokonywanych przez członka
w placówkach Spółdzielni zarejestrowanych na karcie członkowskiej (lojalnościowej) oraz w 50 proc. w formie
oprocentowania posiadanych udziałów
członkowskich.
– Bardzo miłe jest to, że Spółdzielnia
uzyskała w ubiegłym roku certyfikat wiarygodności biznesowej – powiedział prezes – poświadczający, że „Społem” PSS
w Sochaczewie jest dobrą firmą, lojalną,
płacącą w terminie.
Podziękował Radzie Nadzorczej za
dobrą współpracę, zaangażowanie w
sprawy Spółdzielni, wspieranie, a członkom Spółdzielni za wiarę, wspieranie
w trudnych czasach. Podziękowania
skierował również do członków Zarządu,
kadry kierowniczej i pracowników, którzy codzienną pracą umacniają pozycję
i wiarygodność Spółdzielni.
– Bez ich zaangażowania Spółdzielnia
nie mogłaby się pochwalić tymi sukcesami, jakie ma – podkreślił prezes i dodał.
– Ciągle powtarzam, nie ma windy do
sukcesu. Zawsze są schody i my te schody,
koleżanki i koledzy, pokonujemy. Dzień po
dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. I
za to wam serdecznie dziękuję.
Sprawozdanie
z
pracy
Rady
Nadzorczej złożyła jej wiceprzewodnicząca, Elżbieta Małecka. W okresie
sprawozdawczym Rada odbyła 7 posiedzeń plenarnych i 6 posiedzeń Prezydium
Rady. Tematyka posiedzeń była różnorodna i dotyczyła spraw związanych
z bieżącą działalnością Spółdzielni.
Członkowie Rady byli na bieżąco infor-

składa
serdeczne
podziękowania.
Liczne remonty i inwestycje Spółdzielni
pomnażają nasz majątek dając gwarancję na dalszy dynamiczny rozwój.
Rada Nadzorcza ocenia pracę Zarządu
Spółdzielni bardzo dobrze. Dzięki odważnym decyzjom w planach inwestycyjno– remontowych placówki nasze stają
się nowoczesne, mają ładny wygląd, a
dobre zaopatrzenie mimo ogromnej konkurencji przyciąga klientów. Szczególne
słowa uznania Rada kieruje do prezesa
Józefa Chociana, który nie boi się ryzyka
i nowych wyzwań. Kieruje Spółdzielnią w
sposób nowatorski i stawia ambitne cele,
które konsekwentnie realizuje o czym
świadczą otwierane nowe sklepy „LUX’
których mamy już siedem… Spółdzielnia
bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, pomaga szkołom, organizacjom
pozarządowym przy organizacji imprez
kulturalnych i sportowych.
Burmistrz Piotr Osiecki odpowiadając na pytania wyjaśnił, że budowa
supermarketów najczęściej ma miejsce
na działkach nie będących własnością
samorządu. Natomiast ustawodawca
nie uzbroił samorządu pod względem
prawnym do przeciwdziałania takim
budowom.
O
działalności
sochaczewskiego „Społem” burmistrz powiedział:
– Sukcesem jest to, że w dzisiejszych
czasach osiągacie takie wyniki, na tak
trudnym rynku. Osiągnięcie tego sukcesu
można podsumować trzema słowami:
zgoda, odwaga i konsekwencja w działaniu. Tam gdzie jest konflikt między
Zarządem i Radą Nadzorczą następuje likwidacja wszystkiego. Można roztrwonić

Również prezes Ryszard Jaśkowski
bardzo pozytywnie oceniał działalność
firmy: – Pracujecie w zacnej, bardzo
porządnej Spółdzielni.. Od wielu lat
rozwijacie się, pozytywnie podchodzicie
do waszej przyszłości. Niespokojny duch
prezesa Chociana wspierany przez innych
członków Zarządu i Radę Nadzorczą w
podejmowanych decyzjach strategicznych sprawia, że wasze inwestycje są
trafne. Na przykład wszystkie Lux-y
(7-przyp.jj), które dotychczas uruchomiliście, to nie tylko wyraz tego, że stać was
na takie remonty, inwestycje, ale to jest
również wyraz przywiązania do naszych
społemowskich spółdzielczych idei.
Odpowiadając na pytania prezes
Jaśkowski powiedział o aktualnej sytuacji
„Społem” i o nieustannych zagrożeniach
dla spółdzielczości. Poinformował również o działalności Platformy Zakupowej
i o karcie lojalnościowej.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło
sprawozdanie finansowe za 2011 r., dokonało podziału zysku netto, udzieliło
Zarządowi skwitowania z wykonanych
obowiązków, przyjęło sprawozdanie
Rady Nadzorczej, dokonało zmian w
statucie. Przyjęło także uchwałę intencyjną w sprawie założenia spółdzielni
osób prawnych w celu modernizacji i
prowadzenia ośrodka wypoczynkowego
„Zorza” w Kołobrzegu. Delegatami
na Zjazd przedkongresowy w celu
wyboru delegatów na V Kongres
Spółdzielczości zostali wybrani: Józef
Chocian i Jadwiga Dąbrowska.
Tekst i foto:
JANUSZ JASTRZĘBSKI
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o r o c z n e
Zebranie
Przedstawicieli
Spółdzielni,
które w „Społem” Praga-Południe,
zwołano na dzień 17 maja, a odbywało
się tradycyjnie w lokalu restauracji
„Asturia”, miało charakter szczególnie
uroczysty. Po części wstępnej o
charakterze
organizacyjnym
i
powitaniu licznie przybyłych gości,
zanim przystąpiono do wysłuchania
sprawozdań
Zarządu
i
Rady
Nadzorczej, odbyła się ceremonia
dekorowania
spółdzielczymi
odznaczeniami szczególnie zasłużonych
działaczy i pracowników spółdzielni.
I tak odznakę „Zasłużonego
Działacza Ruchu Spółdzielczego”
otrzymała Barbara Gawryszewska, a
odznaki „Zasłużonego dla Społem”:
Barbara Bogusz, Małgorzata Bocian,
Jadwiga
Hildebrandt,
Elżbieta
Jędrych-Pordes, Jadwiga Kieliszczyn,
Anna Krasucka, Jadwiga Lewicka
i Barbara Puchalska. Odznaczenia
wręczali: prezes Zarządu KRSS
„Społem” Jerzy Rybicki wraz z
prezesem WSS „Społem” PragaPołudnie Bogusławem Różyckim,
gratulując odznaczonym i życząc im
dalszych sukcesów.

Nie mniej uroczysty charakter
miały też życzenia i wręczenie listów
gratulacyjnych jubilatkom: Leokadii
Jędrzejewskiej,
Helenie
Nowak,
Władysławie
Oździńskiej,
Irenie
Strożynie i Marii Strzeleckiej, które ze
spółdzielnią związane są już 50 lat i
nadal są aktywnymi członkami, żywo
zainteresowanymi losami spółdzielni.
O tym jak radzi sobie spółdzielnia
w trudnym okresie narastającego
kryzysu gospodarczego mówił w swym
sprawozdaniu prezes Bogusław Różycki
podkreślając, że rok 2011 wprawdzie
nie przyniósł sukcesu finansowego, ale
pozwolił na wydatkowanie ogromnej
sumy ponad 3.5 mln zł na inwestycje i
remonty, co jest kwotą najwyższą jaką
na ten cel przeznaczano w ostatnich
10-ciu latach. Istotne jest, że tak
znaczny wydatek spółdzielnia poniosła
korzystając z własnych zasobów, a więc
bez kredytów bankowych.
Z rozliczenia rocznego wynika
jednocześnie, że uzyskano dodatni
wynik finansowy, mimo, iż wokół
spółdzielczych sklepów pojawiły się
dalsze, nowe placówki konkurencyjnych
sieci handlowych, które są potencjalnym
zagrożeniem dla naszej sieci. To m.in. z
tego powodu w wielu sklepach spółdzielni
wydłużono godziny pracy do 21-22, co

Kwiaty od Rady Nadzorczej otrzymują wiceprezes Z. Piotrowska i prezes
B. Różycki.
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maja br. w
Grodzisku
Maz. odbyło się Zebranie Przedstawicieli „Społem”
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w tym mieście.
Prowadzenie obrad zebrani powierzyli
przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Tadeuszowi Proczkowi. Serdecznie
powitali przybyłych na spotkanie: wiceprezesa Zarządu KZRiSS „Społem”
Ryszarda Jaśkowskiego oraz starostę
powiatu Marka Wierzbickiego.
Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej Spółdzielni w 2011 roku złożył jej przewodniczący Tadeusz Proczek.
Rada odbyła w tym czasie siedem
posiedzeń. Ich tematyka obejmowała
zarówno zagadnienia rutynowe i bieżące,
jak również problemy strategiczne; m.in.
dyskutowała nad założeniami programu
działania Spółdzielni na następne lata,
nad restrukturyzacją jej majątku, nad
sprawozdaniem końcowym prac Zespołu
Roboczego w sprawie ewentualnej zmiany formy prawnej Spółdzielni…
Na każdym posiedzeniu Rady, Zarząd
informował o realizacji zadań ujętych w
programie rzeczowo – finansowym, tj.
prowadzonych inwestycji budowlanych,
komputeryzacji w placówkach handlowych, przeprowadzonych pracach remontowych, wdrażaniu motywacyjnych
systemów w zatrudnieniu, szkolenia pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia,
przeglądów warunków pracy…
Współpraca z Zarządem Spółdzielni
nacechowana była wzajemnym zaufaniem, szczegółowością i rzetelnością
informacji oraz troską o stan bieżący , jak
i przyszłość Spółdzielni.
Sprawozdanie z działalności Zarządu
złożył prezes Władysław Danieluk.
Na początku wspomniał o swoistym
jubileuszu – otóż Zarząd Spółdzielni
(Władysław Danieluk, Grażyna Gąstał
i Ewa Gąsior) pracuje w tym samym
składzie od 20 lat.
Przy tej okazji prezes podkreślił, że
niemal połowa pracowników także ma
taki staż w Spółdzielni, a niektóre ten staż
podwoiły. Tu prezes wymienił: Marię
Hiszpańską, kierowniczkę sklepu przy
ulicy Krakowskiej w Milanówku, Teresę
Terlecką, kierowniczkę sklepu przy ulicy
Warszawskiej w Milanówku, i Halinę
Bielecką, kierowniczkę sklepu nr 6 w
Grodzisku Maz.
Ale
niewątpliwym
rekordzistą jest, zaproszony do udziału w
Zebraniu Przedstawicieli, Stanisław

Grzelakowski, który przepracował w
PSS w Grodzisku Maz. 50 lat.
Prezes Danieluk podziękował jubilatom i pozostałym pracownikom za owocny wkład pracy i życzył, by ich zdrowie,
siły i chęci pozwoliły jak najdłużej
wykorzystywać nabyte doświadczenia i
umiejętności.
– Sytuacja na aktualnym rynku
wymaga coraz większego wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników
i członków Spółdzielni – mówił prezes
Danieluk. – Wzrost potencjału, powięk-

klienci ocenili pozytywnie, tym bardziej,
że nasiliła się też jednocześnie akcja
promocyjna wielu towarów, stanowiąc
dodatkową zachętę do zakupów.
Na ostateczny, pomyślny wynik za
rok ubiegły, w dużej mierze złożyła
się także wyraźna obniżka kosztów (o
ponad 836 tys. zł w stosunku do roku
poprzedniego) oraz uruchomienie dwóch
nowych placówek tj. dużego sklepu
typu „LUX” przy ul. Dalanowskiej 46 i
drogerii BLUE (na zasadach franczyzy)
w „Uniwersamie”. Terminowo przebiegają również prace przy budowie

podtrzymał w swoim wystąpieniu
również
Przewodniczący
Rady
Nadzorczej,
Zbigniew
Dejtrowski,
wysoko oceniając wyniki współpracy
Rady z Zarządem spółdzielni, który nie
tylko przedkłada do zatwierdzenia swoje
decyzje, ale przede wszystkim konsultuje
je zarówno z Radą jak i organizacjami
związkowymi działającymi w spółdzielni.
Przewodniczący zwrócił też uwagę, że
obecny rok uznany za Międzynarodowy
Rok Spółdzielczości jest szczególnie
ważny dla 8 mln spółdzielców w naszym
kraju, zaś spółdzielnia „Społem” na

Śmiało w przyszłość
dwupoziomowego pawilonu przy ul.
Kajki, który wkrótce zostanie oddany w
stanie surowym, zaś pierwszych klientów
przyjmie już w sierpniu.
Dobiegają też końca rozmowy z
dwoma kontrahentami zainteresowanymi
współpracą przy największej inwestycji
jaka czeka spółdzielnię, a mianowicie
budowie nowej placówki handlowej
na miejscu obecnego „Uniwersamu”.
Jest to temat trudny, który już od kilku
lat absorbuje zarząd i spółdzielczych
działaczy
samorządowych,
ale
ponieważ jest on traktowany niezwykle
poważnie i skrupulatnie, nikt nie
próbuje przyspieszać decyzji, kładąc
nacisk przede wszystkim na rzetelne
przygotowanie prawno-logistyczne.
Prezes Różycki zwrócił także uwagę
na znaczne korzyści jakie spółdzielnia
uzyskała z podjętej współpracy z nowym
kontrahentem obsługującym spółdzielnie
„Społem” w całym kraju. Jest to Krajowa
Platforma Handlowa oferująca wiele
atrakcyjnych towarów w niskich cenach,
z zachowaniem atrakcyjnej marży .
To właśnie w ramach tej współpracy
uruchomiono od października 2011 roku
projekt zatytułowany „Zdrowie na Lux”,
który daje już widoczne rezultaty bowiem
uzyskano tu ilościową dynamikę sprzedaży
blisko 200 proc., a w ofercie znajduje się
wiele leków z własną marką „Społem”.
Optymizm prezesa co do tego, że
również rok bieżący nie będzie gorszy,

Pradze-Południe będzie w tym roku
obchodzić swój jubileusz 75-lecia
istnienia.
Warto w tym miejscu przypomnieć,
że aktualnie ma ona 553 członków, a
w wśród nich aż 85 osób ma na swym
koncie 5 i więcej udziałów (w tym 61
ich maksymalną liczbę, czyli 10). Jest to
efekt bardzo korzystniej, przyznawanej
rokrocznie, dywidendy a także innych
świadczeń, z których mogą korzystać
członkowie (bezpłatne Karty Klienta,
udział w wycieczkach krajowych i
zagranicznych, bezzwrotne zapomogi
itp.).
W dyskusji, jaka wywiązała się po
wysłuchaniu
rocznych
sprawozdań
podkreślano,
że
mimo
pełnej
świadomości z trudności jakie niesie
za sobą ogólnopaństwowy kryzys
gospodarczy, spółdzielcy na PradzePołudnie ufnie patrzą w przyszłość
rozumiejąc
potrzebę
dalszego
inwestowania w posiadane placówki
handlowe jak również pozyskiwanie
nowych obiektów. Gratulując wyników
uzyskanych w roku 2011, zarówno
prezes Jerzy Rybicki jak i pani prezes
WSS ”Społem-Śródmieście”, Anna
Tylkowska, podkreślili, że spółdzielnie
nie
zapominając
o
działalności
niematerialnej jaką jest współpraca ze
wszystkimi członkami i troska o ich
codzienny los (czego nie ma w firmach
komercyjnych), budują lepszy świat i

okazji licznych imprez propagujących
rok 2012 jako Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości.
Zebrani Przedstawiciele Spółdzielni
podjęli szereg uchwał dotyczących
m.in.: podziału nadwyżki bilansowej,
udzielenia absolutorium za rok 2011
prezesowi Bogusławowi Różyckiemu
i pani wiceprezes Zofii Piotrowskiej,
określenia najwyższej sumy zobowiązań
finansowych na rok 2012, a także
zmian w statucie, które przygotowała
i zaproponowała specjalnie powołana
Komisja Statutowa. Choć niektóre z
nich budziły wątpliwości i dyskusję, po
wyjaśnieniach składanych przez radcę
prawnego i prezesa Różyckiego, przyjęte
zostały jednogłośnie.
Pozwolą one na dalsze porządkowanie
spraw własnościowych kilku jeszcze
placówek,
wprowadzą
konieczne
ograniczenia przy przyjmowaniu nowych
członków (co wiąże się z tzw. programem
lojalnościowym) jak też pozwolą na
rozszerzenie działalności usługowej czy
też przystąpienie do innej organizacji
gospodarczej.
W związku z zapowiedzianym na
ten rok Kongresem Spółdzielczości,
wybrano także delegatów na Zjazd
Przedkongresowy.
Zostali
nimi
jednogłośnie: prezes Bogusław Różycki
i Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Dejtrowski.
ELŻBIETA JĘDRYCH

wkładem pracy wydatnie przyczyniła się do rozwoju Spółdzielni. RN i
Zgromadzenie Przedstawicieli wykazuje
się dużą rozwagą. Jej przykładem było
przyjęcie przez Zebranie Przedstawicieli
w ubiegłym roku wniosku Zarządu o
niepodejmowaniu formalnych działań
przekształcenia Spółdzielni w spółkę prawa handlowego, mimo opowiedzeniem
się za takim przekształceniem ponad 2/3
wszystkich członków. Przy obecnym prawie spółdzielczym, droga prawna nie jest
jednoznacznie i prosto interpretowana.

zagranicznym). Z takim przekazem chce
„ przebić się” do konsumenta.
Zmaga się z trudnościami po to, aby
sprostać oczekiwaniom kupujących.
Zaskakuje ich nowościami rynkowymi, atrakcyjnymi cenami, miłą i dobrą
obsługą. Przyjazny klimat, zbudowanie
właściwych relacji z kupującym to nie
lada wyzwanie, ale jednocześnie skuteczne narzędzie, gwarantujące stabilizację.
W prowadzonym przez spółdzielców
biznesie nie ma miejsca na przypadkowe
działania Osiągnięta sprzedaż jak i pozo-

z tym umieszczana była na krajowej
,,Białej Liście”. Uhonorowana też jest
złotym certyfikatem „Solidnej Firmy”.
Dynamika rozwoju Spółdzielni i osiągane wyniki były podstawą także do
wielokrotnego wyróżnienia jej „Gazelą
Biznesu”.
Spółdzielnia jest mecenasem imprez
kulturalno-rozrywkowych i edukacyjnych organizowanych przez Centrum w
Grodzisku. Mieszkańcy mogli ją poznać
nie tylko jako firmę prężnie działającą na
rynku, ale także wspierającą inne, ważne
dziedziny życia.
W 2011 roku osiągnęła zysk netto
1061,1 tys. zł. Utrzymuje wysokość
wskaźnika rentowności na poziomie ok.
2,5 proc. Poziom wskaźnika bieżącej
płynności finansowej wynosi 1,1 (optymalny poziom to 1,2-2,0).
31 grudnia 2011 roku zrzeszała 246
członków, którzy zadeklarowali 741
udziały o wartości 741.0 tys. zł.
Starosta powiatu, Marek Wierzbicki,
w swoim wystąpieniu, chwalił osiągane
przez Spółdzielnię wyniki i podkreślił
jej duże znaczenie dla miejscowej społeczności, a także dobrą opinię, jaką ta
społeczność o Spółdzielni wyraża.
Również
wiceprezes
KZRiSS
Ryszard Jaśkowski chwalił osiągnięcia grodziskiej spółdzielni i znaczenie
w „społemowskiej” rodzinie. Przy
tej okazji prezes podkreślił, że po raz
pierwszy od wielu lat spółdzielczość
„Społem” została zauważona w rankingu „Rzeczpospolitej”. Marka „Społem”
znalazła się na 15. miejscu wśród marek
handlowych w Polsce.
Ryszard Jaśkowski mówił też o nowej inicjatywie KZRiSS – Platformie
Zakupowej, spółce całkowicie społemowskiej, a także o karcie lojalnościowej
„Społem znaczy razem”, która będzie
funkcjonowała w całej Polsce.
Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło
sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2011 rok; udzieliło absolutorium członkom Zarządu: Władysławowi
Danielukowi, Grażynie Gąstał i Ewie
Gąsior; ustaliło wysokość dywidendy
dla członków Spółdzielni na 12 proc.;
dokonało zmian w statucie. Upoważniło
Zarząd Spółdzielni do działań zmierzających do założenia – wspólnie z KZRiSS
oraz innymi zrzeszonymi w Związku
spółdzielniami – spółdzielni osób prawnych w celu modernizacji i prowadzenia
ośrodka wypoczynkowego „Zorza” w
Kołobrzegu.
Tekst i foto:
JANUSZ JASTRZĘBSKI

Dewizą rzetelność
szenia wpływów, wymaga wzrostu sieci,
wymaga także wykorzystywania możliwości w innych sferach działalności.
Podjęte zostały w tym zakresie działania
związane z przetwarzaniem majątku
Spółdzielni.
Nieustający rozwój Spółdzielni nie
oznacza jednak jej pełnego bezpieczeństwa. Osiem supermarketów potężnych
sieci z parkingami, z reklamą, itp., a także
otwieranie kolejnych – stwarza poważne
zagrożenie. Wymaga do od grodziskich
spółdzielców coraz większego wysiłku,
żeby oprzeć się agresywnej ekspansji
handlowych molochów.
– Zarząd pokłada nadzieję i liczy na
pracowników – powiedział W. Danieluk.
– Jest to kadra zahartowana w bojach o
klienta, o wysokich umiejętnościach zawodowych, zaangażowaniu i ambicji. To
pracownicy wypracowują zyski, czyli są
obroną ale i napędem Spółdzielni.
Oparciem dla Spółdzielni jest również
dobra współpraca z władzami terytorialnymi: ze starostą grodziskim i burmistrzami: Milanówka oraz Grodziska, a także z
zarządem spółdzielni mieszkaniowej.
Serdeczne podziękowania za dobrą
współpracę złożył prezes Danieluk także Zarządowi KZiRSS „Społem” oraz
prezes MAH-u Jadwidze GarwoleWójtowicz. Mówiąc o bardzo korzystnej współpracy z MAH-em, nawiązał do
Platformy Zakupowej KZRiSS, stwierdzając, że aczkolwiek Spółdzielnia jest
bezpośrednio związana z Mazowiecką
Agencją Handlową, to widzi potrzebę
powiązania tej współpracy z Platformą,
bo może to przynieść jeszcze dodatkowe
efekty.
Podziękował
również
Radzie
Nadzorczej Spółdzielni, która swoim

dlatego nie pozwolą na zaprzepaszczenie
tych istotnych wartości.
O tym, że trzeba to stale przypominać
świadczą zakusy czynione przy okazji
zmian wprowadzanych do Prawa
Spółdzielczego, które nie doczekało
się jeszcze ciągle ostatecznego kształtu
w pełni dostosowanego do zmienionej
sytuacji polityczno– gospodarczej, ale
jednocześnie respektującej istotę i tradycje
ruchu spółdzielczego w naszym kraju i
na całym świecie. Będzie o tym mowa
m.in. na zwołanym w bieżącym roku
Kongresie Spółdzielczym, a także przy

Dzięki temu Spółdzielnia uniknęła kłopotów, jakie powstały w innej jednostce
spółdzielczej w Grodzisku.
Spółdzielnia i jej sieć handlowa
ma wysoką rangę. Jest doceniana powszechnie przez miejscową społeczność
i partnerów handlowych. Wszystkie
sklepy Spółdzielni są już nowocześnie
urządzone.
Grodziska „Społem” jest bardzo
mocno związana z terenem, na którym
prowadzi swoją działalność. Dumna jest
z polskich korzeni. Stara się pokazać
klientom, że jej oferta jest równie dobra,
co konkurencji (zwłaszcza tej z kapitałem

stałe wskaźniki ekonomiczne są najlepszą, obiektywną oceną stopnia realizacji
postawionego celu.
Sprzedaż w spółdzielczej sieci handlowej w 2011 roku, zbliżyła się do
osiągniętej w 2010 r. i to przy znacznie
większych remontach, wyłączających
sklepy z handlu.
Uwzględniając realia rynku, zachowanie na nim posiadanego miejsca, bez
zwiększenia udziału, już jest sukcesem.
Rzetelność jest podstawową dewizą Spółdzielni także w współpracy z
każdym partnerem i we wszystkich jej
działaniach. Wielokrotnie w związku

Sprawozdanie wygłasza prezes W. Danieluk, obok wiceprezes G. Gąstał.
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Towarzystwo Spółdzielców

Od lewej: Marek Głogowski i prezes TS Krzysztof Lachowski.

O kryzysie
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marca
br.
w
Domu
Spółdzielczym „Pod Orłami”
odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Spółdzielców z
ekonomistą Markiem Głogowskim,
autorem szeregu poważnych prac,
cenionych również przez specjalistów
zagranicznych, i praktykiem w dziedzinie gospodarki – pełnił m.in. funkcję
podsekretarza stanu i był doradcą
pięciu kolejnych rządów.
Marek Głogowski przypomniał, że
epicentrum każdego wielkiego kryzysu
to decyzyjne centrum finansowo – ekonomiczne, lecz dziury w portfelach pojawiają się u realnych ludzi, zazwyczaj
gdzieś na innym krańcu świata.
Niewątpliwie główne zło objawiło się
w USA, gdzie w myśl różnych, przegranych już dzisiaj, teorii neoliberalnych,
tworząc fetysz magicznej mocy wolnego
rynku, z uporem dążono reprodukowania,
faktycznie przecież nie istniejącego, tzw.
wirtualnego pieniądza. Matecznikiem zła
w Stanach Zjednoczonych stał się Zarząd
Rezerwy Federalnej, pozostający (tak, jak
emisja pieniądza) stale w jednych rękach,
należących do dwunastu prominentnych
rodzin. M. Głogowski zacytował słowa Henry Forda, że „Zarząd Rezerwy
Federalnej to najzupełniej obce ciało w
Ameryce, zaś gdyby ludzie dokładniej
poznali system tworzenia pieniądza, to
jutro wybuchłaby rewolucja”.
Z banków centralnych, jako kredyty,
pieniądze przepływają do banków komercyjnych. Kiedy również zadłużenia
tych ostatnich stają się większe, aniżeli
ich rezerwy kapitałowe – banki zaczynają
kreować, tworzyć pieniądze (bez pokrycia), które z kolei dalej pożyczają swoim
klientom. Proceder ten długo był uznawany za łatwy, ponadto kusił fakt, iż – jak to
cynicznie sformułował znany ekonomista
Styglitz – „co minuta rodzi się dureń, który zaciągnie bankową pożyczkę”. Tzw.
łatwy pieniądz kredytowy niszczył uczciwą bankowość i czynił nieopłacalnymi
uczciwe przedsięwzięcia gospodarcze.
Proceder taki to była faktycznie budowa
„kapitalizmu bez kapitału”. Sam ten slogan to coś, co samo w sobie jest zaprzeczeniem, nie mówiąc nawet o kpinach
ze zdrowego rozsądku. Dlatego system

Galeria „Rondo”

P

od hasłem: ”Nowe życie papieru”
otwarto 10 maja br. w Galerii
„Rondo” w Warszawie (u zbiegu ul.
Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich),
działającej pod auspicjami Fundacji

społeczeństwo, prowokowane przy tym
różnymi przepisami, wymierzonymi w
obywateli, jak chociażby wycofywaniem
się ze świadczeń socjalnych na terenach
klęsk żywiołowych. Towarzyszy temu
faktyczna mobilizacja i rozbudowa resortów tzw. siłowych, która jest środkiem zaradczym na czas ewentualnego wybuchu
«oddoInej» rewolty. Zaś systematyczne
uchylanie szeregu przepisów, gwarantujących prawa obywatelskie, pod pozorem
zagrożenia radykalnym islamizmem – np.
możliwość aresztowania «prewencyjnego», możliwość faktycznego wprowadzenia «stanu wojennego», dopuszczenie do
bezterminowego przetrzymywania ludzi
w więzieniu bez prawomocnego wyroku sądowego – wskazują na „ewolucję
prawa państwowego USA w kierunku
modelu, podobnego do istniejącego w III
Rzeszy”. Określenia tego użył prelegent,
odwołując się do sformułowania zawartego w bardzo znamiennym dokumencie,
powstałym w Europie.
Odnosząc się do pytań z sali, M.
Głogowski m.in. wyraził opinię, iż

„kapitalistyczny” został przemianowany
(nieoficjalnie) na „system rynkowy”.
Tylko taki, zwyrodniały system może
sprawić, że dyrektorzy instytucji finansowych stają się ważniejsi od właścicieli kapitału (np. akcji). Powstaje więc „kapitał
bez kapitalistów” – tak właśnie brzmiało
wiodące hasło omawianej prelekcji.
Niektórzy z tych dyrektorów, prezesów przyznają się do zarobków wyższych, aniżeli zarobki prezydenta USA.
Jednak jest znamienne, że liczna grupa
takich dyrektorów (ponad stu), zrezygnowała ostatnio z lukratywnej posady, szukając ukrycia w «niebycie prywatności».
Osobnym rozdziałem były kredyty, które
«ekonomiści od brudnej roboty» podsuwali (i podsuwają) decydentom w tych
krajach, które chce od siebie uzależnić
wywiad USA.
Na jakieś przełomowe zmiany w
zakresie ekonomicznym, jakie mogłyby
mieć miejsce z inicjatywy władz Stanów
Zjednoczonych, nie ma teraz co liczyć.
Doradcy finansowi prezydenta B. Obamy
to przecież także ludzie odpowiedzialni
za obecny kryzys. S. Realne fakty mówią
same za siebie: np. bezrobocie w Kalifornii
(stanie, który gdyby był osobnym krajem,
to uznawano by go za siódmą gospodarkę
świata) sięga ponad 20 proc. populacji. A
przysłowiowi »«parkingowi» posiadają
tam wyższe wykształcenie.
W odpowiedzi na zalewanie wewnętrznego rynku USA przez drukowane
coraz liczniej (a przez to coraz mniej
warte) dolary, 13 stanów postanowiło
wprowadzić własną, stanową walutę, aby
uniezależnić się od dolara i móc w przyszłości przeciwstawić się ewentualnej
hiperinflacji. Los dolara amerykańskiego
na amerykańskiej ziemi wydaje się być
przesądzony.
Poza forsowanym przez określone
lobby (przemysł wojenny, część finansjery) ponurej koncepcji «rozkręcenia
koniunktury» w USA poprzez optowanie
za nową wojną o światowym zasięgu,
przewiduje się tam różne planowe terapie wstrząsowe, jakim ma być poddane

jeszcze przed przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej (i zawarciem umowy
zjednoczeniowej) Leszek Balcerowicz
na pewno wyraził zgodę na likwidację
znaczącej części (może nawet 70 proc.)
naszego potencjału przemysłowego. W
istocie było to logicznym następstwem
kolosalnej nadprodukcji połączonych
bloków państw kapitalistycznych i b.
komunistycznych. Po 1989 r. redukcja
taka następowała, oczywiście, z różnych
względów (także rzeczowych, jak brak
konkurencyjności ze względu na zacofanie techniczne i technologiczne) przede
wszystkim po stronie b. państw socjalistycznych – których rządzący ani nie
potrafili, ani nie chcieli, zapewne, zbyt
mocno „naciskać” drugiej strony. Nie
należy też wykluczać, że w grę wchodziła
tu też korupcja (również na bardzo wysokich szczeblach decydentów!) i zwykle
złodziejstwo, za to w «bardzo urozmaiconej formie».
Na pytania dotyczące przyszłości
spółdzielczości polskiej, M. Głogowski
odpowiedział, że wierzy w jej przetrwanie i rozwój pod następującymi warunkami: • ustawowego zagwarantowania
możliwości dziedziczenia udziałów – co
powinno wpłynąć na wzrost zainteresowania ruchem spółdzielczym u młodzieży • łączenia «dobrych» spółdzielni w
większe organizmy gospodarcze, na
wzór skandynawski (na czym budują
również swoją alternatywę europejską
Niemcy). Prelegent zgodził się także z
wypowiedzią jednej z osób na sali, która
postulowała ustawowe rozdzielenie własności spółdzielczej na część podzielną i
niepodzielną – tak, jak ma to miejsce we
Francji.
Na zakończenie M. Głogowski z
naciskiem stwierdził, że jedynie skonsolidowana na wzór skandynawski spółdzielczość ma realne szanse przetrwania
gigantycznego kryzysu globalnego,
którego fala, jak tsunami, «dopiero się do
nas zbliża».
Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ

CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło,
nową wystawę. Zaprezentowane zostały
na niej estetyczne i funkcjonalne, kolorowe wyroby plecione z makulatury
gazetowej. Niezwykła ekspozycja jest
dziełem dwóch młodych, ambitnych
artystek: Katarzyny Herman Janiec, absolwentki ASP w Krakowie, która zapre-

zentowała meble i przedmioty użytkowe
oraz Magdaleny Godawy, absolwentki
Instytutu Sztuk Pięknych w Zielonej
Górze, która pokazała wyplatane precyzyjnie eksponaty.
Obie plastyczki stwierdziły, że ich
współpraca zaczęła się od wspólnego
zainteresowania ekologią i możliwościa-

Przedmioty z makulatury

mi twórczego przetwarzania niektórych
surowców, w ramach ich recyklingu.
W przypadku starych gazet i czasopism
udało się to doprawdy znakomicie…
Użyte na ten cel gazety zostają zwinięte
„w rurkę”, zgodnie z długością lub szerokością strony, po czym przystępuje się
do wyplatania – tak, jak w przypadku
wikliny. Zachowują one „swoją’ barwę,
charakterystyczną dla danego czasopisma
(np. „Rzeczypospolita” dostarcza „rurek” różowych). Mając ich spory zapas,
można zacząć tworzyć kompozycje kolorystyczne. Reszta to już perfekcjonizm
warsztatowy.
Gotowy wyrób jest lakierowany
ekologicznym,
rozpuszczalnym
w
wodzie preparatem i przyczynia się do
trwałości przedmiotu, barwnej bransoletki, koszyka naręcznego, lub kosza
na bieliznę, skrzyni–kufra, która nadaje
się także do siedzenia czy klosza od
lampy.

Panie Katarzyna Janiec i Magdalena Godawa.

Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ

Zasłużeni działacze
warszawskiej spółdzielczości spożywców

A

Alicja
Mariańska

licja Mariańska jest obecnie
kierownikiem piekarni należącej
do „Społem” Powszechnej spółdzielni Spożywców w Legionowie. To
osoba niezwykle dowcipna i promienna,
pełna energii witalnej; jej optymistyczne
podejście do życia sprawia, że już po
chwili rozmowy także jej rozmówca zostaje wprowadzony w znakomity nastrój
– chociażby tego właśnie dnia, pogoda za
oknem wcale temu nie sprzyjała.
Pani Alicja śmiejąc się opowiada o
swojej pracy, w której nie sposób się
nudzić:
– Bywa, że odwołują mnie od świątecznego stołu czy niedzielnego obiadu, albo
nawet w środku nocy zrywają mnie ze
snu, bo coś nagłego się dzieje – mówi p.
Alicja. – Bo ktoś zachoruje, nagle trzeba
zorganizować zastępstwo; bo nastąpiła
awaria sprzętu czy wodociągu itd. Wtedy
trzeba, zależnie od okoliczności, także
dostosować do tej sytuacji planowaną
produkcję.
Zapytana o to, czy ze swojej pracy
czerpie satysfakcję, moja rozmówczyni
odpowiada, że w przeciwnym razie raczej by z niej zrezygnowała i zajęła się
w pełnym wymiarze czasu ukochanym
wnuczkiem, Wiktorem.
– Bo to jest właściwa dla mnie praca, w sam raz, jak na mój temperament
– dodaje.
Piekarnia produkuje 43 tony pieczywa miesięcznie i jest sporym zakładem,
w którym pracuje siedemnaście osób.
Pomimo narastającej konkurencji, stale
jest placówką rentowną.
Alicja Mariańska już w szkole podstawowej polub iła chemię. I zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami kontynuowała
naukę w Technikum Chemicznym w
Nowym Dworze Mazowieckim. Tam
poznała swojego męża Marka, który po
uzyskaniu dyplomu pożegnał się z tą
branżą, bo był przede wszystkim wielkim
entuzjastą sportu i jego życie zawodowe
potoczyło się zgodnie z tym zamiłowaniem. Natomiast p. Alicja pozostała wierna chemii i podjęła studia w olsztyńskiej
Akademii Rolniczo – Technicznej, na
kierunku technologii żywności. Studia
ukończyła w 1980 r.
Pracę zawodową rozpoczęła w kwietniu tego roku w Dziale Gastronomicznym
„Społem” PSS w Nowym Dworze
Mazowieckim. Jednak w grudniu 1980 r.
przerwała pracę ze względu na urodzenie
syna, Pawła. Ta przerwa miała potrwać
trzy lata, lecz potem było kolejne dziecko

– córka Katarzyna. Po jej odchowaniu p.
Alicja podjęła pracę już nie w Nowym
Dworze Mazowieckim, lecz w „Społem”
PSS w Legionowie. Było to w 1987
roku.
Tu pracowała początkowo jako technolog produkcji piekarsko – ciastkarskiej.
Następnie, w 1990 r., została zastępcą
kierownika piekarni, zaś od 2008 r. jest
kierownikiem zakładu piekarniczego. Za
wielki walor swego miejsca pracy uważa
ciepłe, koleżeńskie stosunki, jakie panują
wśród kierownictwa i kolektywu pracowniczego spółdzielni w Legionowie.
Alicja Mariańska jest członkiem
„Społem” od chwili rozpoczęcia pracy zawodowej. Jest też działaczką samorządową – w okresie kadencji 1990 r. –1992 r.
była przewodniczącą Komisji Handlowo
– Produkcyjno –Gastronomicznej; przez
dwie kolejne kadencje pełniła funkcję
członka Rady Nadzorczej; członkiem
Rady Nadzorczej była także w kadencji
2008 – 2011 r.
Zapytana o prywatne zainteresowania
i hobby, p. Alicja bez wahania mówi:
” Po pierwsze to książki” i dodaje ze
śmiechem: „Na co dzień omijam je z daleka, bo mogą stać się przekleństwem dla
całej rodziny. Bo gdy już którąś zacznę, to
świat przestaje się dla mnie liczyć, mogę
nawet nie spać i nie jeść, ale muszę ją
skończyć!” Na drugim miejscu są długie
spacery – niegdyś w górach, teraz po
kontuzji kolana „tam gdzie najbardziej
równo, a więc najlepiej nad morzem”
– uśmiecha się moja rozmówczyni.
Tekst i foto:
CEZARY BUNIKIEWICZ
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CO PISZĄ INNI?
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azeta Wyborcza” 24 maja br.
alarmowała: „Zero mięsa w kieł„
basie”. W Polsce nie obwiązują
normy na wędliny, mamy produkty mięsopodobne. Jemy zmielone kości, świńską
skórę i tłuszcz. Jakość wędlin gwałtownie
się pogarsza. Czy rząd przywróci obowiązkowe normy na kiełbasę.
– Branża produkuje coraz częściej
wyrób bardzo niskiej jakości – twierdzi
Stanisław Kowalczyk, który jest Głównym
Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.
Jeszcze w 2006 r. urząd ten zakwestionował 10 proc. partii przetworów mięsnych z
powodu niedotrzymania parametrów fizykochemicznych (składu). :u). W ubiegłym roku
–już 16 proc. – Niedawno byłem w jednej
sieci handlowej, gdzie widziałem kiełbasę
wiejską w promocji po 4,89 zł – opowiada
inspektor Kowalczyk. Ale kilogram świniaka z kośćmi i skórą kosztuje ok 5 zł. Co jest
wobec tego wtóełbasieza 4,89zł?-Bardzo
dużo MOM-u – mówi Kowalczyk.
MOM (mięso odkostnione mechanicznie) to masa kostno-tłuszczowa. Po oddzieleniu mięsa ze zwierzęcia zostaje szkielet.
Przeciska się go przez sita różnej wielkości
pod wysokim ciśnieniem albo podgrzewa i
miele. Do tego skórki wieprzowe, tłuszcz
i maski, czyli wszystko, co się zdejmuje z
głowy świniaka. Plus przyprawy i związki
chemiczne, które absorbują wodę. Tak sam
o robi się tanie parówki i pasztety.
Wędliny „z dolnej półki” to połowa
naszego rynku. Inwazję gorszych wędlin
potwierdza Janusz Rodziewicz, prezes
Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy.
Tłumaczy.– Najgorszą robotę robią sieci
sklepów wielkopowierzchniowych. Z
góry zakładają, ile parówka ma kosztować
– 6 czy5 zł za kilogram. Do niedawna było
nawet 4 zł ale mięso zdrożało, to i ceny
podnieśli .

l

W

– Markety ustalają maksymalną cenę
kilograma parówki wieprzowej na 6zł.
Wygrywa ten, kto zrobi ją najtaniej – mówi
Rodziewicz.
– Ludzie chcą, żeby było tanio – tłumaczy menedżer jednej z największych sieci
handlowych w kraju. Jakość ma drugorzędne znaczenie.
Normy na wędliny stały się nieobowiązkowe w 2004 roku, kiedy przystąpiliśmy do
Unii Europejskiej, bo Unia ich nie narzuca
(z wyjątkiem produktów regionalnych).
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych chce, by w Polsce
częściowo je przywrócić.

doskonały produkt, tylko nikt go nie kupi
z powodu wysokiej ceny. Koszty produktu
według normy mogą być nawet o 30 proc.
wyższe.
Co zamiast tego?– W wyrobach wędliniarskich powinno się zakazać stosowania
MOM-u. Tak już zrobiły Niemcy-mówi
Rodziewicz.
Prokuratura
Rejonowa
RadomWschód złożyła zażalenie na postanowienie
sądu rejonowego o umorzeniu sprawy
Rolmlecz-PSS. Uważa, że je za niezasadne
– pisała „Gazeta Wyborcza Radom” 4-05-12.
Zdaniem sądu rejonowego działanie
oskarżonych nie miało znamion czynów

Nasze normy zalecają np., by nie lać dużej ilości wody do szynki czy kiełbasy. Do
100 kg mięsa z przyprawami można dodać
nie więcej niż 15 l wody. Teraz producenci
dolewają 50 albo i 100 litrów, bo normy nie
są obowiązkowe. W kupie trzyma się to
tylko dzięki chemii.
Na przykład kiełbasa śląska była robiona
w całym kraju ze ściśle określonej ilości
mięsa danego gatunku, Teraz, zależnie
od producenta, może się składać np. z
mięsa drobiowego, wieprzowego, a nawet
wieprzowego, wołowego i drobiowego.
– Chcemy, by dla 8-10 gatunków wędlin,
które Polakom utrwaliły się jako wyroby dobrej jakości, ustalić jednak normy
– mówi Kowalczyk. Chodzi m.in. o kiełbasy: podwawelską, krakowską, żywiecką,
toruńską i śląską.
– Przetwórcy mogliby się poddać regulacjom dobrowolnie. Druga możliwość
to ustawa albo rozporządzenie ministra
rolnictwa. – Słoweńcy opracowali normy
na wszystkie możliwe przetwory z mięsa
– twierdzi inspektor Kowalczyk.
Ale Witold Choiński, prezes Związku
Polskie Mięso, ostrzega– Jeśli narzucimy
określone rygory, np. na produkcję podwawelskiej, to może się okazać, żefajnie będzie

nieuczciwej konkurencji. Sąd podkreślił,
że by doszło do popełnienia takich czynów
musi być kumulatywnie spełnionych kilka
przesłanek: Zachowanie musi wynikać z
prowadzenia działalności gospodarczej, czyn
musi być sprzeczny z prawem lub dobrymi
obyczajami i działanie zagrażać interesowi
innego przedsiębiorcy lub klienta. Według
sądu w sprawie Rolmlecz-PSS do złamania
prawa nie doszło. Takie są po prostu zwyczaje panujące na rynku detalicznym: lider
w grupie towarowej dostaje na półkach sklepowych największą powierzchnię i najlepsze
miejsce ekspozycyjne, np. na wysokości
wzroku klienta. Bo to jego sprzedaż wpływa
na rentowność danej grupy towarów a jednocześnie sklepu. Podobnie dzieje się w odniesieniu do akcji promocyjnych jego towaru.
Powszechną praktyką jest też różnicowanie
marż handlowych.
Z aktu oskarżenia wynika, że korzyści
były wypłacane na podstawie umów-zleceń, które zarząd Rolmleczu zawierał z
członkami zarządu PSS lub wskazanymi
przez nich osobami. Umowy-zlecenia
były ogólnikowe i generalnie obligowały
zleceniobiorców do dbania o zwiększenie
sprzedaży wyrobów Rolmleczu.
(oprac. jmj)

Zero mięsa w kiełbasie

Prawo na co dzień l Prawo na co dzień l
Dowody do wypłaty zasiłków ZUS

Dzienniku Ustaw z 2012 roku,
poz..444 zostało opublikowane
rozporządzenie z dnia 2 kwietnia
2012 r. ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Rozporządzenie
to weszło w życie 9 maja 2012 r.
Rozporządzenie określa dowody oraz
wzory zaświadczeń stanowiących podstawę
przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa.
Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego ubezpieczonemu jest zaświadczenie
płatnika składek:
– na druku ZUS Z– 3 – stanowiącego
załącznik do niniejszego rozporządzenia– w
przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
– na druku ZUS Z-3 a – w przypadku
ubezpieczonego nie będącego pracownikiem,
– na druku ZUS Z– 3 b – w przypadku
ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą
działalność, osobę współpracującą z osobą
prowadzącą pozarolniczą działalność oraz
duchownego.
W przypadku wypłaty przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego
oraz zasiłku opiekuńczego, dowodem do

przyznania tych zasiłków są zaświadczenia płatników składek wystawionych na
powyżej wskazanych wzorach druków
stanowiących załączniki do niniejszego
rozporządzenia.
W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS za okres niezdolności
do pracy przypadającej po ustaniu tytułu
ubezpieczenia chorobowego dowodem
stanowiącym podstawę do jego przyznania
jest oświadczenie złożone na druku ZUS Z
-10 o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności
zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia
obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym.
Dowodem
stanowiącym
podstawę
przyznania i wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
z powodu choroby, a następnie zasiłku chorobowego wypłaconego przez ZUS, zasiłku
chorobowego wypłaconego przez płatnika
składek jest zaświadczenie lekarskie o
czasowej niezdolności do pracy z powodu
choroby, obejmujące okres, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie lub
zasiłek chorobowy. Jeżeli niezdolność do
pracy powstała wskutek wypadku w drodze
do pracy lub z pracy, a ubezpieczonemu
przysługuje zasiłek chorobowy z więcej
niż jednego tytułu, dowodem stanowiącym
podstawę przyznania i wypłaty zasiłku
chorobowego w wysokości 100% podstawy
wymiaru jest kopia karty wypadku w drodze
do pracy lub z pracy potwierdzona przez
płatnika składek za zgodność z oryginałem.

W przypadku przyznania zasiłku macierzyńskiego dowodem stanowiącym podstawę wypłaty za okres ustalony Kodeksem
pracy albo okresu urlopu macierzyńskiego
jest zaświadczenie lekarskie wystawione na
zwykłym druku określające przewidywaną
datę porodu – za okres przed porodem,
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub
jego kopia – za okres po porodzie.
W przypadku przyznania i wypłaty przez
ZUS zasiłku macierzyńskiego pracownikowi ojcu dziecka, dowodami są: zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego
dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz
zaświadczenie pracodawcy o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie
dodatkowego urlopu.
Dowodem stanowiącym podstawę
przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego
jest oświadczenie składane na druku ZUS
Z-15, którego wzór jest załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia
Dowodem stanowiącym podstawę
przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego
z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do lat 8 jest oświadczenie ubezpieczonego w przypadku zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły oraz decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez
właściwy organ albo uprawniony podmiot
na podstawie przepisów o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zaświadczenie lekarskie
na zwykłym druku w wypadku choroby.
Opracowała: MONIKA BOBKE

– Jest, panie!
– A sitko całe?
– Całe, panie!
I po takim dialogu siadasz sobie jak
zwykle i bierzesz pompkę do ręki, co
już jest rzeczą arcyniezwykłą. Jedziesz,
a pompujesz, jedziesz a pompujesz.
Dorożka pędzi w cwał, woda leje się jak

Niektórzy sugerowali rodzaje polewaczek, np. w zależności od klasy dorożki.
W Warszawie były wówczas dwie
klasy dorożek. Dorożki klasy pierwszej
miały wygodniejsze i bardziej eleganckie powozy oraz dobre konie, dlatego
jeździły znacznie szybciej. Były też
droższe. Normalny kurs dorożki I klasy

Warszawo, ty moja Warszawo
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zerwiec 1875 roku był w
Warszawie bardzo upalny. Na
brudnych, ale wyschniętych
warszawskich ulicach wzbijały się tumany kurzu. Część prasy żartobliwie
apelowała m.in. do warszawianek, aby
idąc unosiły ogony swoich sukien lub w
ogóle je skróciły, by nie robić kurzawy.
Pojawiały się również, nie zawsze żartobliwe – o czym za chwilę – projekty,
by każda dorożka, każdy omnibus,
nawet każdy powóz prywatny dźwigał
pod kozłem naczynie pełne wody, a
zakończone sitkiem, przez które, to
co było w naczyniu, wylewałoby się
na ulicę.
Natomiast wszyscy piesi, zostaliby
zaopatrzeni na koszt miasta w znacznie
mniejsze kubełki z siteczkami i mikroskopijnymi pompeczkami.
Szczególną złośliwością wykazał
się Bolesław Prus, który w „Kurierze
Warszawskim” z 9 czerwca zamieścił
między innymi opis takiej sytuacji:
„Spotykasz, panie dobrodzieju, dorożkę pierwszej klasy i pytasz:
– Wolny?
– Wolny, panie!
– A woda jest?

Dorożki z polewaczkami
z fontanny, a ty z rozkoszą przysłuchujesz
się, jak chodzący po flizach wytykają cię
palcami i mówią: – Patrzajcież! Nawet i
ten cymbał choć raz w życiu przydał się
na coś!”.
Żarty te były zainspirowane prawdziwym pomysłem bardzo podobnych
rozwiązań. Jego autorem był, niewymieniany z nazwiska Stanisław S.,
„współpracownik jednego z handlowych
domów Warszawy”. Projekt ten wydrukował i w całej pełni zaaprobował
„Kurier Codzienny” w nr 118. Natomiast
niepraktyczność pomysłu wykazywała
„Gazeta Warszawska” w nr 120, w artykule „Nowy aparat do polewania ulic w
czasie lata”. „Kurier Codzienny” trwał w
uporze, że jest to dobre rozwiązanie i w nr
121 replikował, broniąc wynalazku.

kosztował 30 kopiejek, a drugiej klasy
– 20 kopiejek.
Klasę dorożek łatwo było rozpoznać
na podstawie szeregu odrębnych znaków: dorożki klasy I miały chorągiewki
czerwonożółte (chorągiewki te, gdy
były podniesione, oznaczały, że dorożka
jest wolna, gdy były opuszczone — że
zajęta), numery na latarkach czerwone i
czerwoną tablicę z taksą, umieszczoną na
koźle; powożący miał liberię granatową,
a na plecach tabliczkę z blaszanym numerem koloru błękitnego z białą obwódką.
Dorożki II klasy posiadały chorągiewki
błękitno-białe, numery na latarkach czarne, tablicę na koźle błękitną; liberia powożącego była barwy piaskowej, numer
na plecach zielony.
(oprac. jasjan)
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odczas IV Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach
jeden z paneli odbywał się pod
hasłem „Handel i dystrybucja w Polsce
na nowym poziomie konkurowania”.
Według oceny jego uczestników, zmiany demograficzne, jakie czekają nas
w najbliższych latach i rozwój handlu
internetowego to jedne z największych
wyzwań, jakie stoją przed właścicielami
sieci handlowych w Polsce. Paneliści zastanawiali się, jak prognozowane zmiany
demograficzne, takie jak migracja ludności do miast, wpłyną na rynek pracy.
Przebieg panelu omówiła na stronie
www.portalspozywczy 16-05-12, Paulina
Bełżecka.
Według Renaty Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i
Dystrybucji, wiele sieci przygotowuje

Zdaniem R. Tomaszewskiego ta forma
sprzedaży niesie ze sobą wiele problemów. Na świecie jest niewiele firm, które
zarobiły na sprzedaży żywności przez
internet. Tesco jest jedną z nich.
Problemem jest m.in. infrastruktura
– popyt jest nieprzewidywalny i nie
wiadomo, czy będzie można skutecznie
go zaspokoić, a dostępność produktu w
magazynie musi być na poziomie 96-97
proc. Prowadzenie sprzedaży z zamkniętego magazynu, gdzie nie wiadomo, czy
przez kilka dni będzie popyt na dany
produkt oznacza, że trzeba sprzedawać produkty kilkudniowe, co jest nie
do przyjęcia dla świeżych produktów
spożywczych. Dlatego, aby zarabiać na
takiej sprzedaży trzeba to robić z istniejących dużych sklepów, gdzie sprzedaż
internetowa jest tylko dodatkiem. W
Tesco specjalni pracownicy będą dokonywać zakupów dla klienta na hali sklepu, biorąc produkty z tej samej półki, co
tradycyjni klienci.

Wyzwanie zmian
demograficznych
się do zmian demograficznych, by wyjść
naprzeciw temu zjawisku i już wdrożyło
różne rozwiązania, choćby przez remodeling sklepów pod kątem osób starszych.
– Reagujemy na bieżąco na zmiany i
na to, co klient od nas oczekuje – twierdziła R. Juszkiewicz.
Zdaniem Ryszarda Tomaszewskiego,
prezesa sieci Tesco Polska już teraz
trzeba brać pod uwagę, ilu ludzi będzie
mieszkać w mieście w przyszłości, czy
populacja będzie spadać, jak będzie wyglądać populacja pod względem wieku.
R. Tomaszewski zgodził się z tezą,
że w dużych miastach jest bezpieczniej
inwestować w supermarkety. Tam siła
nabywcza jest większa. Ale w małych
miejscowościach rozwój handlu też będzie następował i będzie się rozwijał
w kierunku franczyzowym, gdzie firmy
nie muszą inwestować dużych środków.
Raczej będą wykorzystywać lokale prywatnych przedsiębiorców.
Krzysztof Strobel, prezes Lewiatana
Śląsk oraz członek rady Polskiej Izby
Handlu nie uważa, że demografia przesuwa się w kierunku dużych aglomeracji.
W małych miejscowościach przyrost naturalny jest większy. Tam też inwestycje
w handel będą kontynuowane. Dochodzi
jeszcze parametr – gdzie ludzie zarabiają.
Sytuacja jest nieprzewidywalna w dłuższej perspektywie. Można się odnieść
do danych makro europejskich, gdzie
11 proc. ludności żyje z rolnictwa. U nas
jeszcze ok. 40 proc. ludzi mieszka poza
dużymi miastami.
Kolejne wyzwanie stojące przed
sieciami handlowymi to sprzedaż przez
internet.

R. Tomaszewski uważa, że znacznie
lepszą perspektywę ma inna usługa, tzw.
„click and collect”, polegająca na zakupie
produktów w sieci i odebraniu ich osobiście w konkretnej lokalizacji.
– Klienci nie lubią robić zakupów
spożywczych. To jest męczące. Dlatego
dajemy im taką możliwość, że mogą
przez internet zamówić towar i odebrać
w drodze do domu. W Anglii są specjalne punkty odbioru, na przykład przy
skrzyżowaniach, autostradach. W Polsce,
na początku, klient będzie mógł odebrać
zakupy konkretnym sklepie – wyjaśniał
R. Tomaszewski.
Stanisław Krzaklewski, dyrektor projektu internetowego Alma24.pl wyraził
przekonanie, że znaczenie kanału internetowego będzie rosło, kiedy coraz więcej sieci zacznie go realizować. Wartość
internetowego rynku spożywczego to 200
mln zł. Jest to znikoma ilość na ponad
200 mld wartości sprzedaży rynku spożywczego. Ale jest nadzieja, że ten kanał
będzie spopularyzowany dzięki wejściu
w ten kanał dużych graczy.
Uczestniczący w spotkaniu wiceminister gospodarki odpowiedzialny za
handel i usługi, Dariusz Bogdan przedstawił prognozy, według których handel
internetowy będzie rósł ok. 15 proc., ale
w branży spożywczej tylko o 5 proc.
Zaproponował uczestnikom handlu
wspólne działania na rzecz rozwoju handlu internetowego – zawiązanie klastra,
który mógłby skorzystać ze środków na
rozwój sprzedaży internetowej. Można
by zrobić wspólną promocję, wspólny
transport, wystandaryzować produkty.
(oprac. jmj)
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onorowanie
orderami jest od
wieków jedną z podstawowych
metod wyróżniania przez państwa
zasłużonych obywateli i pozyskiwania
sympatii obcokrajowców. Skąd wziął się
ten zwyczaj? Po zwycięstwie Anglików
nad Francuzami 26 sierpnia 1346 r. i po
zawarciu rozejmu, zwycięski król Edward
III mógł przystąpić do realizacji projektu
utworzenia rycerskiego stowarzyszenia
wzorowanego na istniejących już kościelnych zakonach rycerskich.
Kościelne zakony rycerskie powstały w
okresie krucjat. Ale już zakony rycerskie
późnego średniowiecza nie były organizacjami religijnymi podległymi bezpośrednio
władzom kościelnym i papieżowi. Nadal
symbolika religijna i obrzędowość kościelna
odgrywały w nich dużą rolę, ale w zasadzie
były to świeckie bractwa rycerskie.
Taki „zakon” utworzył angielski król
Edward III w 1348 roku. Nosił nazwę
Zakonu Podwiązki. Było to stowarzyszenie
elitarne, składające się z 24 „rycerzy” wybranych przez króla spośród ludzi „najbardziej pożytecznych dla korony i królestwa”.
Jego ścisłe ramy organizacyjne i wewnętrzną
dyscyplinę ustalały szczegółowo statuty.
Król był wielkim mistrzem zakonu,
którego członkowie zbierali się co roku,
23 kwietnia, na święto zakonne w kaplicy
świętego Jerzego w Windsorze. Każdy miał
tu swoje stałe miejsce, oznaczone tarczą herbową zawieszoną na ścianie. Nieobecni na
zebraniach byli karani.
Członkom zakonu nie wolno było walczyć między sobą, nawet jeśli wymagały tego
zwyczaje prawa lennego. Intencją Edwarda
III ceremoniał religijno-rycerski cementować miał członków zakonu. Wspólnota jego
członków i solidarność na płaszczyźnie politycznej posłużyć miały wzmocnieniu władzy
królewskiej i stworzyć nowe więzy między
monarchą a wybraną grupą szlachty, zastępując przeżyte więzy zależności lennej.
Zewnętrznym znakiem przynależności do
nowego stowarzyszenia był podwójny em-

AKWARIUM

U

tych ryb albinizm jest dziedziczny.
Ryby tego gatunku nie są wojownicze i dlatego można je hodować
łącznie z innymi spokojnymi gatunkami
.Najlepiej hodować je w grupie kilku
osobników, dzięki czemu szybko można
doczekać się potomstwa. Zbiornik, w którym będziemy hodować rybki powinien
mieć dno pokryte drobnym piaskiem,
bądź żwirem, dzięki czemu ryby nie będą

SPOTKANIA Z MEDYCYNĄ

D

rożdżaki są w warunkach naturalnych stałym i obowiązkowym
składnikiem mikroflory naszego
przewodu pokarmowego. W warunkach,
w których zachowana zostaje równowaga
odpornościowa ustroju np. podczas leczenia

CIEKAWOSTKI DLA WSZYSTKICH
blemat: podwiązka i złoty medalion ze św.
Jerzym zabijającym smoka. Święty Jerzy był
w symbolice średniowiecznej emblematem
znanym. Ale skąd się wziął znak podwiązki,
od którego zakon wziął nazwę. Był to niebieski pasek ze złotą klamrą, noszony pod kolanem lewej nogi. Na pasku wyhaftowana była
również dewiza zakonu: „Honi soit qui maly
pense” („Biada temu, kto źle o tym myśli”).
Na temat tego symbolu powstawały różne
legendy. Jedna z nich utrzymywała, że emblematem zakonu Podwiązki była tasiemka
lub raczej szarfa z ubrania królewskiego,
którą Edward III dał znak rozpoczęcia bitwy
pod Crécy.

Ordery
Inna, bardziej rozpowszechniona, legenda
mówiła, że była to podwiązka, którą na balu
na dworze królewskim zgubiła dama serca
króla, piękna Joan Catherine of Kent. Król
podniósł podwiązkę, a do rozbawionych tym
zdarzeniem dworzan powiedział z przyganą
„biada temu, kto źle o tym myśli”.
Najbardziej jednak prawdopodobne
jest, że w oznace i dewizie zawarte były
jakieś aluzje polityczne. Niedługo po powstaniu Zakonu Podwiązki, na przełomie
1351–1352 r., we Francji, król Jan II Dobry
utworzył podobną organizację rycerzy „szlachetnego domu z Saint Quen” od jej oznaki
nazwaną zakonem Gwiazdy. Nie było to już
jednak stowarzyszenie elitarne – zrzeszało
500 rycerzy. Dewizą zakonu była sentencja
„Monstrant regibus astra viam” („Gwiazdy
pokazują królom drogę”).
Po klęsce Jana Dobrego pod Maupertuis
(19.IX.1356 r.) i dostaniu się króla do niewoli, zakon przestał istnieć.

sobie uszkadzały drobnych wąsików w
czasie poszukiwania pokarmu.
Akwarium hodowlane powinno mieć
pojemność co najmniej 60 cm i być nie
za wysokie, przykryte z góry szkłem
chroniącym ryby przed niekontrolowanym opuszczeniem zbiornika. Parametry
wody powinny się mieścić w następujących granicach: temperatura 18–28 st C
o umiarkowanej twardości i dość sze-

nadbrzuszu, wzdęcia, biegunki, utrata
apetytu. W obrazie endoskopowym
obserwujemy białe błyszczące tarczki
pokrywające śluzówkę błony śluzowej
przewodu pokarmowego. Do powikłań
należą: krwawienie z przewodu pokarmowego, zwężenie przełyku, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zapalenie
otrzewnej, zapalenie opon mózgowordzeniowych, sepsa.

Leczenie drożdżycy polega najczęściej
na stosowaniu preparatów doustnych tj.
leków takich jak Flukonazol, w przypadku drożdżycy usytuowanej w jelitach,
żołądku lub innych narządach układu
pokarmowego stosuje się preparaty do-

Aforyzmy Władysława Grzeszczyka
Nadzieja
Nadzieja pomaga iść naprzód,
Wytrwałość – stać, a odwaga
– wracać.
Serce
Oczy widzą, uszy – słyszą,
A serce – i tak wie swoje.
Miłość
Miłość to skarb, który często dajemy komuś,
Kto go nie chce wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać.

JASJAN
(na podstawie Edwarda Potkowskiego
„Rycerze w habitach”)

Kirysek albinos

Drożdżyca przewodu pokarmowego

supresyjnego ,leczenia antybiotykami lub u
osób chorujących na cukrzycę, HIV, ziarnicę
złośliwą czy też białaczkę może dochodzić
do niekontrolowanej inwazji drożdży.
Objawy drożdżycy przełyku, żołądka i jelit to pieczenie za mostkiem i w

100 lat później (w 1469 r.) król francuski
Ludwik XI założył nowy zakon królewski,
zakon świętego Michała. Miał on konkurować z zakonem Podwiązki i z atrakcyjnym
dla możnych francuskich zakonem burgundzkim Złotego Runa.
Ten zakon został utworzony w 1429 r.
przez księcia Filipa II Dobrego. Podczas
uroczystości z okazji małżeństwa króla z
księżniczką Izabelą Portugalską, 24 rycerzy-arystokratów wyróżniono złotymi
łańcuchami z zawieszonym na nim Złotym
Runem (wizerunkiem skóry barana). Znak
nawiązywał do antycznego podania o wyprawie Argonautów; ich odwaga i bohaterskie czyny miały być wzorem dla rycerzy
zakonu.
W XVI stuleciu zakon Złotego Runa
należał do najświetniejszych w Europie.
Jego znak rozdzielany wśród monarchów
i najwyższej arystokracji Europy, zjednywał dynastii sojuszników i przyjaciół. Z
polskich władców jako pierwszy otrzymał
znak Złotego Runa Zygmunt Stary (następni
członkowie zakonu to: Zygmunt August,
Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan
Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki,
August II i August III).
Wspomniane zakony nie były jedynymi
organizacjami rycerskimi, jakie powstały w
XIV i XV wieku. Panowała wówczas moda
na zakony rycerskie. Każdy prawie władca
chciał mieć swój własny zakon, po łacinie
ordo. Stąd bractwa te zwano orderami (ang.
order, franc. ordre, niem. Orden), a następnie nazwa ta została przeniesiona na samą
oznakę, emblemat.
Ciąg dalszy w następnych Ciekawostkach

Kobieta
Kobieta zawsze woli jednego,
stałego mężczyznę.
Oczywiście nie musi to być stale
ten sam facet.
Mężczyzna
Kobieta bez mężczyzny jest
wszystkim.
Ale tylko z mężczyzną jest sobą.
Człowiek
Człowiek jest takim zegarem, który
Ciągle się spóźnia, choć zawsze się
śpieszy.

HOROSKOP
Baran 21.III –20.IV

Waga 23.IX–23.X

Sukcesy zapewnione jeśli
nauczysz się współdziałać
bez sporów i dyskusji z otoczeniem. Warto dać się przekonać, że nie
każda walka jest opłacalna.

Byk 21.IV–21.V
Nie lekceważ ani fizycznego
ani psychicznego aspektu
swego stanu zdrowia. Znajdź
właściwą proporcję między wysiłkiem i
pracą. Działaj w sposób przemyślany.

Bliźnięta 22.V–21.VI
Podjęte
postanowienia
zaowocują w przyszłości.
Unikaj stresów. Nie lekceważ
zmęczenia. Wycisz się. Po 29. wszystkie sprawy się unormują. Odetchniesz
z ulgą.

Rak 22.VI–22.VII
To od ciebie zależy czy będziesz zauważać piękno i dobro jakie cię spotyka. Trudne
sprawy przełóż na później. Zadbaj o kondycję psychiczną i fizyczną.

rokich granicach pH. Na dnie zbiornika
między wolną piaszczystą przestrzenią
powinny być stworzone kryjówki z
korzeni czy też z kamieni. Roślinność
powinna być obsadzona na bokach i przy
tylnej ścianie akwarium.
Z odżywianiem ryb nie ma problemu
– żerują w dzień przyjmując żywy, jak
i pokarm płatkowy, czy też w postaci
tabletek. Do tarła przystępują po częściowej wymianie i ochłodzeniu wody, która
powinna być dobrze natleniona.
Po burzliwym tarle ikra składana jest
w kieszonkę na brzuchu samca, utworzoną przez złożone płetwy brzuszne
i zapładniana, a następnie przyklejana
do liści czy szyby zbiornika. Z mojego
doświadczenia dobrze jest zbierać ikrę
na szklane płytki i przenosić do dobrze
natlenionego zbiornika, w którym trzeba utrzymywać czystość. Po 4-5 dniach
z ikry wylęga się narybek, który po 24
godzinach zaczyna żerować. Można go
karmić pyłkiem żółtkowym.
M.W.
żylne – najpopularniejszym lekiem jest
w tym przypadku amfoterycyna B. Po
etapie uśmiercenia drożdży drogą zmiany
diety i środków antygrzybiczych należy
pozbyć się ich z naszego przewodu pokarmowego. Candida albicans posiada
łatwość przywierania do błon śluzowych
więc nawet martwa nadal przylega do
ścianek jelit.
Dosyć skutecznym sposobem oczyszczenia oprócz zwiększenia zawartości
błonnika w naszej diecie jest picie szklanki wody z Psyluim, Bentonite i Caprylic
acid. Psylium posiada właściwości wchłaniania w postaci galarety, materiału odłożonego w jelitach. Bentonite czyli popiół
wulkaniczny ma właściwości rozkładania
trucizn, które psylium usuwa z organizmu.
Ponadto zalecane są lewatywy jako środek
oczyszczający jelito grube przy użyciu
filtrowanej, przegotowanej wody max do
1 litra. Do pierwszej lewatywy można dodać w/w środków antygrzybiczych, celem
wypłukania nadmiaru materiału fekalnego
i redukcji ilości drożdży w jelitach. Druga
może zawierać probiotics, celem repopulacji dobrych bakterii.
Drożdżyca jest chorobą tak przykrą
dla człowieka, że po wyleczeniu się z niej
większość ludzi pragnie stosować dalej
profilaktykę, polegającą na właściwym
sposobie odżywiania się, stosowaniu preparatów witaminowo-mineralnych, roślinnych i probiotyków. Owocuje to szybkim
powrotem do zdrowia, odzyskaniem energii i witalności. Sprawnie funkcjonujący
system odporności zapobiega zachorowaniom na wszelkie choroby infekcyjne
ESKULAP

Skorpion 24.X –22.XI
Wybrany przez ciebie kierunek działania jest dobry.
Wycisz się maksymalnie.
W żadnej ze sfer swojego życia niczego
nie zmieniaj przed nadejściem trzeciej
dekady.

Strzelec 23.XI–23.XII
Ważne decyzje konsultuj z
wypróbowanymi doradcami.
W spokoju podejmuj kolejne
decyzje. Mimo dobrego samopoczucia
zwróć uwagę na to jak się odżywiasz.

Koziorożec 24.XII–20.I
Spokój i rozwaga są ci teraz niezwykle potrzebne.
Więcej cierpliwości też tym
razem nie zawadzi. W trudnych sprawach
poradź się najbliższych lub przyjaciół.

Lew 23.VII–22.VIII
Nie będzie to łatwy miesiąc. W
sposób przemyślany podejmuj
decyzje. Panuj nad swoimi emocjami i zdobądź się na filozoficzną cierpliwość. W życiu osobistym dobre
rozwiązania.

Wodnik 21.I–20.II
Nie użalaj się nad sobą.
Odpoczynek każdemu jest
potrzebny. Jeśli pokrzyżują
ci się plany urlopowe w tym miesiącu,
każdy następny termin będzie dobry.

Ryby 21.II–20.III

Panna 23.VIII–22.IX

(Corydoras
albinos)

Dobry byłby przemyślany
odpoczynek po dość intensywnym okresie. Nie musisz
w tym czasie rozwiązywać wszystkich
spraw. Postaraj się je usystematyzować
wg ważności.

Potrzebny ci jest relaks. Parę
dni w oderwaniu od codziennych spraw poprawi ci humor
i samopoczucie, bowiem nic nie jest ważniejsze od niego.

Ważne aby zaufać swej intuicji. Pozwól sobie na drobne
przyjemności .Zajmij się sprawami osób bliskich. Możesz poszerzyć
grono przyjaznych ci osób.

KRZYŻÓWKA nr 6 z hasłem
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Wszystkie litery ponumerowane w
prawym dolnym rogu napisane w kolejności od 1–14 utworzą hasło:
Poziomo: l) miasto gospodarz Euro,
5) mała rybka, 8) buty na zimę, 9) topór
wojenny Indian, l0) pierwsze przedstawienie teatralne, 11) np. fotograficzny,
13) sprawdza je nauczyciel, 16) państwo
w płd.– wsch. Afryce, 20) muzułmańska
szata kobiet, 23) jest nim rymowanka, 24)
wróg Anglików, 25) władca starożytnego
Egiptu, 26) przeciwieństwo praktyki, 27)
pracuje w gazecie.
Pionowo: l) na placu budowy, 2)
mediator, 3) zabarwienie wody, piasku,
śniegu, 4) opel …, 5) tłoczy wodę, 6)
ugier, mineralna glinka, 7) pani przygotowująca kawę, 12) tętno, 14) pospolite….,
15) unijna waluta, 17) inaczej sopran, 18)
działo,19) urządzenie optyczno-elektromechaniczne, 21) amerykańska waluta,
22) drzewo z rodziny palm, 23) Carl
Maria, niem. kompozytor, twórca opery
romantycznej.

11

Karty pocztowe z dopiskiem Krzyżówka nr 6 prosimy przesłać na adres
redakcji do dnia 30 czerwca 2012 r.
Prawidłowe odpowiedzi drogą losowania będą premiowane nagrodą – niespodzianką ufundowaną przez Społem
WSS Śródmieście.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 4
Poziomo: l) rumianek, 5) papizm,
8) maniak, 9) Walewska, 10) eksmisja,
11) pokuna, 13) Borys, 16) mapka, 20)
krwiak, 23) rodzynki, 24) Jenisiej, 25)
Kocjan, 26) Warmia, 27) alchemia,
Pionowo: 1) rumień, 2) minister, 3)
Aramis, 4) kawka, 5) polip, 6) pawik,
7) zakonnik, 12) omam, 14) oskrzela,
15) suka, 17) podnajem, 18) szloch, 19)
Fionia, 21) idiom, 22) klika, 23) rajca.
HASŁO: CZAS NA FITNUSIE
Nagrodę
ufundowaną
przez
Pracownię Cukierniczą Raj Plus wylosowała Olimpia Nathan.
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